
Curs: 

R32 en Instal·lacions de 
clima

ONLINE

Juny 2021

El curs s’imparteix el 28 de juny de 16h a 20h 

SOCI 
ACTECIR

GRATUÏT

NO
SOCI

60€



Curs de 4 hores

28 de juny de 16:00h a 20:00h

Calendari

Informació

Inscripció

Ponents

Programa

Matrícula

Impartit per:

César García (Tècnic de Control Qualitat
Seguretat Industrial. Docent i formador
amb 20 anys d’experiència / Instal·lacions,
Manteniment)

Preu per a soci d’ACTECIR:
Soci ACTECIR gratuït

Preu NO soci:
60 €

Gaspar Martín (Responsable de l’àrea de
formació ACTECIR)

Per a més informació pot dirigir-se a la
Secretaria d’ACTECIR:

Telèfon: 639 465 899

Mail: actecir@actecir.cat

Web: www.actecir.cat

Introducció

Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques RD552/2019

Reglament UE 517/2014, del parlament
europeu

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol,
pel que s'aprova el reglament
d’instal·lacions tèrmiques als edificis.

Classificació A2L dels gasos

Seguretat, Toxicitat i inflamabilitat,
Pressions Problemes de fuites,
Restriccions d’ús

Comparativa R32 vs R410A

Càlcul volum mínim. Calcular i omplir
l’informe de límits admissibles de
càrrega de refrigerant a la instal·lació.

Aspectes tècnics i pràctics a tenir en
compte en la instal·lació d’equips:

 Documentació requerida a l’empresa
RITE o RSF nivell I.

 Límits d’instal·lació i manteniment per
empresa RITE o RSF nivell I.

 Documentació a entregar al titular de
la instal·lació de R-32

 Descripció i ús d’eines específiques.

Instal·lació d’equips d’aire acondicionat,
Comportament i condicions de Servei

Preguntes freqüents sobre el R-32

El número de places es limitat i l’admissió
serà per ordre rigorós a la recepció de
sol·licituds.

Es realitzarà emplenant la inscripció adjunta
i enviar-la per e-mail a ACTECIR
acompanyant el comprovant bancari en cas
que correspongui el pagament al compte
que ACTECIR te a BANC SABADELL: ES15
0081 0110 6600 0163 8972. El pagament
total de la inscripció, haurà de formalitzar-se
enviant fins el 25 de juny el comprovant de
pagament al compte d’ACTECIR.

Fins 5 dies abans, ACTECIR es reserva el dret
de modificar la data de celebració del curs o
anul·lar-lo, en ambos casos es donarà l’opció
d’aplicar la quantitat abonada a futurs
cursos o la devolució de l’import. Qualsevol
cancel·lació de la reserva del curs per part de
l’alumne, s’haurà de realitzar per escrit. La
cancel·lació desprès del 18 de juny fins a 5
dies abans de la celebració del seminari,
comportarà la pèrdua del 20% de la reserva
realitzada. Les cancel·lacions que es realitzin
una vegada iniciat el curs o la no
compareixença del alumne, no donarà lloc a
cap tipus de reemborsament.

Director Coordinador




