ZERObyg kursuskatalog for håndværkere – efterår og vinter 2013

Bryd igennem!
Bliv fremtidens håndværker
med energikompetencer
En gevinst for dig, dine kunder og miljøet
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ZERObyg
ZERObyg er et projektsamarbejde med flere projektpartnere.
Projektet har til formål, at skabe ny viden blandt håndværkere og
virksomheder inden for byggesektoren. Det sker igennem
opkvalificering af EL- og VVS-installatører samt andre håndværkere,
som dermed bliver klædt på til fremtidens energiudfordringer.
EUC Syd er projektholder, og en af landets største udbydere af
Erhvervsuddannelser, Arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser.
Læs mere om de forskellige uddannelser på www.eucsyd.dk

ZERObyg kursuskatalog – efterår og vinter 2013
Dette kursuskatalog giver dig en oversigt over det samlede
kursusudbud i efteråret og vinteren 2013 fra ZERObyg. En oversigt
over kursusudbuddet kan også findes på kursuskalenderen, hvor du
ligeledes kan se datoer for kurserne – se www.ZERObyg.dk.

E-læring på ZERObyg kurser
E-læring gør det muligt for dig som kursist at tilgå supplerende
undervisningsmateriale og værktøjer digitalt. I første omgang tilbydes
dette på kurset ”ZERObyg Håndværkeren” – så hvis du har interesse
i dette, så medbring computer, tablet eller en smartphone!
Idéen med E-læringsværktøjerne er, at du på en nem og smart måde
kan få uddybende begrebsforklaringer, yderligere regneeksempler
og en række værktøjer relateret til el og varmeudregninger mm.
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Kompetenceudvikling – derfor!
”Det er vigtigt at vi har kendskab til den nyeste
gældende lovgivning, de nyeste produkter samt
dygtiggørelse af vores håndværkere. Derfor
bruger vi 2-3 uger hvert år på efteruddannelse.
Her udgør ZERObyg en vigtig brik, da de er med til
at klæde os på til fremtidens energiudfordringer”
Bjarne F. Clausen, Sønderborg
indehaver af VVS-firmaet Bosse´s Blikkenslagerforretning

”Da vi havde brug for kurser, var
ZERObyg hurtige at stable et
kursus på benene for os.
Efter kurset har vores ansatte øget
deres viden og opmærksomhed
omkring energibesparelser – både
inden for eget, men også de andre
områder. Det er helt klart min
overbevisning, at kunderne får en
bedre oplevelse når vi har helt styr
på energien og de nyeste
teknikker”
Kim Jeschko, Sønderborg
indehaver af elektrikerfirmaet NH Jespersen
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”Kurser gennem ZERObyg har gjort
mig i stand til at energivejlede
boligejere – også uden for mit eget fag.
Kunden oplever en særlig tillid til mig
som håndværker, når de kan mærke,
at jeg ikke kun er ude på at sælge mit
eget produkt”
Kim Iwersen, Sydals
indehaver af tømrerfirmaet Meier Træprodukter

”Vi går som udgangspunkt efter håndværkere
med de nyeste kompetencer når vi skal lave
større byggeprojekter. Herudover er det også
vigtigt, at vores egne håndværkere er fuldt
opdateret – på den måde skaber ZERObyg
værdi for os på flere måder”
Mikael Jensen, Sønderborg
direktør i Boligforeningen B42

”Jeg sender gerne mine svende på
kompetenceudviklende kurser og glæder
mig meget over, at ZERObyg tænker på os i
Tønder ved også at afholde kurser her.
Vi har mange ejendomme i byen, der
trænger til et energiløft og jeg håber, at
ZERObyg kan være nøglen til at få flere til at
komme i gang med energirenovering”
Rene Weiland, Tønder
indehaver af murerfirmaet Knud Weiland ApS
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Energivejleder - Klimaskærm
Teknologisk Institut
3 dage
Med energivejlederuddannelsen kan du hjælpe dine kunder med at
få en lavere varmeregning, et bedre indeklima og på længere sigt
forøge boligens værdi. Energivejlederuddannelsen udbydes af
Teknologisk Institut i Sønderborg og Svendborg.

ZERObyg Håndværkeren
AMU nr.: 40658
3 dage
På dette kursus vil du gennem den fagtekniske del, få kendskab til
redskaber og værktøjer til optimering på byggepladsen, lageret eller i
bilen via Lean. Du lærer at sætte rammer og lægge en strategi for
forskellige typer samtaler med kunder, andre håndværkere eller
bygherrer. Du lærer at vejlede kunder og driftspersonale med henblik
på at opnå energibesparelser inden for bygninger til beboelse og
mindre institutioner. Endvidere får du kendskab til den globale effekt
af det stigende energiforbrug samt til bygningsreglementets krav til
fremtidens miljørigtige og tekniske byggerier.

ZERObyg EL
AMU nr.: 44153
2 dage
På kurset lærer du at udfærdige en vedligeholdelsesplan samt
udvælge energirigtige lyskilder og armaturer inklusiv LED. Du lærer
at kunne beregne effektbehov og energiforbrug på såvel nye som
eksisterende belysningsanlæg, at udfærdige et driftsbudget for et
belysningsanlæg, samt opstille anlægsbudget med henblik på
optimal forrentning. Du får kendskab til LED-belysningskilders
opbygning og virkemåde, forsyning til LED enheden (Driveren)
herunder dimensionering af installationen, installation og mærkning
af armatur. Du lærer at installere LED-enheder og armaturer, og at få
forståelsen af teknologien i forhold til nuværende lyskilder. Herunder
den optimale anvendelse og økonomien. Endvidere får du kendskab
til farvegengivelse/Ra-værdier og dæmpning af LED lyskilder. Du
kommer til at kunne anvende gældende lovtekst som BR, SBI og DS.
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ZERObyg VVS
AMU nr.: 40573
2 dage
Du lærer at foretage et energitjek med henblik på at opnå
energibesparelser inden for vand, varme og ventilation i bygninger,
hvori der indgår tekniske installationer.
Du lærer at arbejde med konsekvensberegninger af
energibesparelser og hvordan kunden kan vejledes om
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende grøn
energi samt miljørigtig energi.
Du får kendskab til, hvorledes der sikres en optimal integration af de
tekniske installationer og komponenter, som anvender varme,
aircondition og ventilation samt til gældende lovgivning på området.

ZERObyg Klimaskærm
AMU nr.: 40991
2 dage
Klimaskærmshåndværkeren kan på baggrund af oplysninger om
energiforbrug for en bygning, bygningstype, alder, opvarmet areal,
opvarmningsform og beboersammensætning, identificere mulige
energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.
Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af
generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og
drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af
hjælpemidler. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger,
der samtidig anviser korrekt udførelse, kan håndværkeren vurdere
energibesparelser, økonomi og udarbejde handlingsplaner.
Håndværkeren anvender også teorien i praksis ved at udføre nogle
løsninger afsluttet med en trykprøvning (blowerdoor) af opgaverne.
Endelig vil håndværkeren på baggrund af viden om energirenovering
tilstræbe sig viden om U-værdier, lambda værdier samt E-ref værdier
samt de forskellige krav, der stilles i Bygningsreglementet om dette.

6

ZERObyg for ejendomsfunktionærer
AMU nr.: 40573
2 dage
Kurset henvender sig til medarbejdere i boligforeninger, som på
baggrund af uddannelsen, kan guide beboerne til energibesparelser
og energirigtig adfærd i boligen.
Kurset vil være holdningsbearbejdende og give viden til deltagerne
om energiforbrug og CO2 udslip set i forhold til hvad der er godt
samfundsengagement.
Du vil som deltagende på dette kursus blive klogere på elforbrug,
belysning, husholdningsapparater, klimaskærm, indeklima, vand osv.

Tjek på vandinstallationer
AMU nr.: 47288
2 dage
Du kan på baggrund af en grundig teoretisk viden om de nye
projekteringsregler for vandinstallationer og i kraft af dit kendskab til
nye reglementer, norm og anvisninger, sikre vandinstallationer mod
tilbagestrømning og foretage forebyggelse mod legionella. Under
hensyn til vandkvaliteten kan du foretage rigtig
materialesammensætning, foretage reparation af eksisterende
vandinstallationer og isolering samt kvalitetssikre arbejdet.

Varmepumper
AMU nr.: 40325
3 dage
Efter dette kursus kan du installere, funktionsafprøve, fejlfinde og
udføre service på varmepumpeanlæg. Med udgangspunkt i
eksisterende varmeanlæg, kan du vejlede kunden om korrekt valg af
energisystem. Du får indgående kendskab til forskellige
varmepumpesystemer og deres funktion og ikke mindst til de mange
delelementer, der indgår i installationen. Kurset omfatter endvidere
gældende lovgivning på området samt udarbejdelse af
brugervejledninger til kunden.
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Energitjek – tekniske installationer
AMU nr.: 40573
2 dage
Du kan foretage et energitjek med henblik på at opnå
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i
bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. Du kan udarbejde
konsekvensberegninger af energibesparelser og vejlede kunden om
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende,
grøn energi. Du har kendskab til, hvorledes der sikres en optimal
integration af de tekniske installationer og komponenter, som
anvender varme, aircondition og ventilation samt til gældende
lovgivning på området.

Energioptimering af boligen
AMU nr.: 40991
2 dage
Håndværkeren kan på baggrund af oplysninger om en bygnings
energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal,
opvarmningsform og beboersammensætning identificere mulige
energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.
Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af
generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og
drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af
hjælpemidler som energimærker. Ved hjælp af bl.a. standardiserede
energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan
håndværkeren vurdere energibesparelser og CO2-besparelser.
Endelig kan håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af
besparelsesforslag i dialog med kunden rådgive om energiløsninger,
der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af
bolig/bygningsdel.
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Energiservice
AMU nr.: 40633
1 dag
Du kan vejlede kunder og driftspersonale med henblik på at opnå
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i
bygninger til beboelse og mindre institutioner. Endvidere får du
kendskab til den globale effekt af det stigende energiforbrug samt til
bygningsreglementets krav til fremtidens miljørigtige og tekniske
byggerier.
I Sønderborg går dette kursus også under ZERObyg-navnet
”Energivejleder i praksis”, som klæder deltageren på til at blive
ZERObolig energivejleder. ZERObolig energivejledere må vejlede
boligejere, som er henvist fra ZERObolig.

Automatiske anlæg – energioptimering
AMU nr.: 47060
5 dage
Du opnår viden om bæredygtighed på automatiske
produktionsanlæg og kan foretage analyse af energiforbruget på et
automatisk produktionsanlæg specielt på teknologierne elektrisk,
hydraulisk/pneumatisk og mekanisk forbrug, og du kan komme med
tekniske løsningsforslag til energioptimering. Du opnår viden om
hvilke muligheder, der findes for ekstern konsulentbistand i
forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg.
Du vil blive i stand til at foretage beregninger på
besparelsesmuligheder samt foretage dataopsamling og
præsentation af data.

Flere kurser i energiteknik
Læs om øvrige kurser i energiteknik – herunder olie- og gaskurser
på www.eucsyd.dk (vælg ”Efteruddannelse” og herefter
”Energiteknik”)
Har I ønsker om andre - også produktorienterende - kurser?
Kontakt uddannelsessekretær Mette Jørgensen, på EUC Syd, på
7412 4263, eller Udvikler og uddannelseskonsulent Charlie Lemtorp,
EUC Syd, på 7412 4122 eller cl@eucsyd.dk.
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Kvikguide for elektronisk tilmelding
Tilmeld elektronisk på EUC Syds hjemmeside: www.eucsyd.dk
1. Til venstre på forsiden vælger du: ” Efteruddannelse og
AMU-kurser”
2. Tryk herefter på ikonet: ”Energioptimering”
3. Nederst på siden vælger du det ønskede kursus. Tryk
derefter på: ”Tilmeld kursus” og vælg deltagerkategori.
Bemærk
Det er obligatorisk for selvstændige og medarbejdere at tilmelde sig
AMU-kurser gennem portalen. Ca. 14 dage før kursets start
modtager du/kursisten information om praktiske oplysninger.
Der kan forekomme ventelister på enkelte kurser. Vi kontakter
dig/kursisten, når der er plads på det pågældende kursus.
Vores uddannelsessekretær står gerne til rådighed med hjælp og
bistand. Kontakt Mette Jørgensen på 7412 4263.
Vedr. kost og logi kan du se nærmere på www.eucsyd.dk under
praktiske oplysninger samt forudbestille forplejning, her kan du også
læse om regler for afbud og udeblivelse m.m.
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“Energibesparelser på de
tekniske installationer er et guldæg både
for installationsbranchen og for kunderne“
- sådan siger lederen af
Videncenter for
energibesparelser i bygninger,
Vagn Holk Lauridsen

- herunder også de
muligheder, der ligger uden
for ens eget fag”, siger Vagn
Holk Lauridsen.

“Potentialet er meget stort, og
jeg mener, at mange
installatører kan blive bedre til
både at sælge de energirigtige
løsninger og til at vejlede om
de energimæssige og
økonomiske fordele ved de
forskellige løsninger

ZERObyg tilbyder en lang
række kurser, som henvender
sig til branchen for netop at
imødekomme behovet på
disse områder.

Læs mere på www.zerobyg.dk
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