Energivejledning
- installationer
3 dages intensivt kursus
Tre koncentrerede og effektive kursusdage, hvor du
kan få styr på energibesparelsesmulighederne samt
deres prioritering i enfamiliehuse og lignende mindre
bygninger.
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Lær mere om:
•
•
•
•
•
•

Varme, ventilation, vedvarende energi
og indeklima
Energibesparelser ved facade- og
vinduesløsninger
Efterisolering af tag og loft
Beregningsværktøjer for energiløsninger
Energimærker og markedsoversigt
Gode argumenter for energirenovering.

Læs mere på www.teknologisk.dk/k27380

behov for at kunne formidle mulighederne og
få opgaven i hus. Du vil også lære energiberegneren for parcelhusrenovering at kende.
Udbytte
Du har fået baggrund for at være er en rigtig
god sparringspartner for husejere, der ønsker
at forbedre deres bolig. Du kan kortlægge,
analysere og beregne løsninger for vedligehold
og energiforbedring, og du kan realisere husets
potentiale i overensstemmelse med husejers
drømme og visioner. Du er med andre ord i stand
til at tilrettelægge realiseringen af de mest
interessante energiløsninger på parcelhuse m.v.

Kurset henvender sig til
Kurset er specielt tilrettelagt for bygningshåndværkere og installatører, der som energivejledere beskæftiger sig med varmeisolering
og andre energibesparende foranstaltninger i
enfamiliehuse og lignende mindre bygninger.

Kursusledere
J. C. Sørensen er senioringeniør i divisionen
Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har i
en lang årrække arbejdet med energioptimering i
bygninger og installationer og har mange års erfaring inden for kompetence- og kursusudvikling.

Hvorfor deltage
På energivejlederuddannelsen arbejder vi med
et koncept, der gør det muligt at tilrettelægge
en god proces for vejledning af husets ejere og
brugere. Ud over at kunne kortlægge de installations- og byggetekniske forhold, er der også

Kristian Vielwerth er senioringeniør i divisionen
Energi og Klima på Teknologisk Institut og har
stor erfaring med vejledning i håndværksmæssig korrekt udførelse af energiløsninger. Han
har desuden drevet rådgivende virksomhed med
speciale i ISO-certificeret energimærkning.

Tid & sted
•
Teknologisk Institut, Taastrup:
19. - 21.09. 2017 samt
23. - 25.01. 2018
•
Teknologisk Institut, Aarhus:
24. - 26.10. 2017 samt
06. - 08.03. 2018
Pris
Kr. 7.900,- plus moms.
Rabat
Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra
samme virksomhed til samme kursus opnår I
10 % rabat.
Sådan tilmelder du dig
• Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k27380
• Ring på telefon 72 20 30 00
• E-mail til kurser@teknologisk.dk
NB! Tilmelding er bindende.
Kontakt				
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Yderligere oplysninger
Jens Christian Sørensen
tlf. 72 20 25 29 eller
e-mail: jcs@teknologisk.dk
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