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vykonal(a) dne 2.2.2016 v Praze

před autorizovanou osobou ús pěšně zko u šku

podle $ 18 zákona č. 17912006 Sb., o ověřování auznávání výsledků dalšího vzděláváni
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

ve znění zákona č. 53l20L2 sb.

a získal(a) profesní kvalifikaci:

Topenář _ montér kotlů na bio-masu (36:149-H)
(název a cYíselné označení (/cód') profesní h,a/tfikace)
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Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolríní:

Drž ite l (ka) tohoto o svědč ení pr okázal(a) tyto odborné způsobilosti:

V-r!9dnoceni po!řeb uživale|ů z h|ediska r,ytápění objekJu kotlin1biom11u, orientagg v jednotli'ry-.t'

systémech kotlů na biomasu. orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu av navazu1ící
projektové doku1néňtac| ótopne 

'ou't.ry, 
óii.niáóé 

" 
nápójénIko1!é na biómásu áó iysté.u 

'7tápéni.
Volba postupu montáŽe ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu. orientace
u páiiuectr p.ó k'ó1|9 na biomasu,Umjsl'ovániko1|ů na biomasu á jéjicr, 

""áaenídó óióvóZu:P1ovádéní

|opné 1koušky kot|e na biomasu a připojeného o1opného systé1u, Regu|a9e kot|e na biomasu a přilojené
otopné soustalry. Zapojení akumulační nádrŽe azařízeni na ohřev teplé užitkové vody. Provádění

'.,uišňiótl 
ut.onů pio kotlJ na biomásu

odpovídající úroveň

Corresponding level
Evropského rámce kvalifi kace

of the European Qualifications

(EQF)
Framework (EQF)

V Va|ašském l/.-e-ziÍič! dne 2.2.2016

(míslo a daÍum tydání osvědčeni)

Asociace podniků topenářské techniky
M. Alše 822'7570l Valašské Meziříčí Cislo autorizace: 15912015

(obchodnífirna nebo názet,a síd4o auÍorizované osoby)


