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Acrescentar 
conhecimentos 
para aumentar a 
eficiência!

Os nossos cursos de formação são 
realizados em Lisboa ou em Aveiro.
Veja no calendário anexo, quais os 
cursos que se realizam em cada um dos 
nossos Centros de Formação, e escolha 
as datas que mais lhe convêm.

Pode efetuar a sua inscrição via online, 
ao aceder à área profissional do site: 
www.junkers-bosch.pt, no Diretório 
de Formação, ou enviar-nos a ficha 
de inscrição em anexo, devidamente 
preenchida através do e-mail:
 
formacao.boschtermotecnologia@
pt.bosch.com

Este ano, como sempre, queremos 
garantir que estamos consigo em 
todos os desafios!

Para isso, preparámos um programa 
de Formação, que lhe permitirá 
atualizar os seus conhecimentos, 
desvendar os segredos dos novos 
equipamentos e dar-lhe algumas 
dicas que podem facilitar o seu dia a 
dia e garantir a total satisfação dos 
seus clientes.

A Junkers Bosch disponibiliza aos 
profissionais que trabalham com a 
marca, uma programação anual de 
cursos de formação especialmente 
indicada para instaladores e 
projetistas.

Junte-se a nós, em Lisboa ou em Aveiro, 
e faça de 2023 um ano de novos sucessos!



Formação Junkers Bosch 2023  | 3

Calendário de Formação 2023

LisboaAveiro

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Esquentadores 
Tronic e Therm 24 1

22 20

22 20

Novas 
Caldeiras 
murais

14 14

14 14

Sistemas 
Solares 
Térmicos 
Unifamiliares

12,13

12,13

Sistemas 
Solares 
Térmicos 
Coletivos

26

26

Ar Condicionado

17

17

Bombas de 
Calor para AQS

7 6 7

7 6 7

Controladores

5

5
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Curso Esquentadores Tronic e Therm

Âmbito Seleção e instalação de equipamentos de produção de águas 
quentes sanitárias e diagnóstico de anomalias relacionadas com as 
condicionantes da instalação.

O
bj

et
iv

o

 Geral Conhecer a nova gama de esquentadores de baixo teor de Nox e 
elétricos instantâneos. Conhecer as características técnicas dos 
aparelhos e os requisitos necessários para a correcta seleção e 
adequação dos aparelhos às condicionantes da instalação. 

Específico Fazer uma boa adequação dos novos esquentadores de baixo 
teor de NOx às necessidades do cliente. Realizar as afinações 
de combustão e de água, manusear corretamente os menus de 
serviço, para uma operação correta e eficiente. Verificar quando 
pode ser aplicável como alternativa um esquentador elétrico 
instantâneo.

Público Alvo Instaladores de sistemas de Águas Quentes Sanitárias

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Enquadramento Legal e Combustão Alto NOx  e 
Baixo NOx
 ¡ Gama de esquentadores elétricos instantâneos 
Tronic 1000/5000
 ¡ Gama de esquentadores de Baixo Nox: 

 ¡ Modelos de tiragem natural Therm 4100, 
4200 e 4300
 ¡ Modelos de tiragem forçada Therm 4600F
 ¡ Modelos estanques Therm 5700S Total 

Teórica: 
3h

Prático  ¡ Componentes dos aparelhos
 ¡ Menus de serviço
 ¡ Colocação em funcionamento
 ¡ Afinações de combustão
 ¡ Medições de valores

Total 
Prático: 

4h

Horas de Formação TOTAL: 7h

Instaladores
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Curso Novas caldeiras murais

Âmbito Adquirir conhecimentos da gama de produto mais recente e 
desenvolver competências para uma correta instalação de caldeiras 
murais e dos seus componentes.

O
bj

et
iv

o

 Geral Identificar os componentes de uma caldeira mural e o seu principio 
de funcionamento. 

Específico Identificar as principais características das mais recentes caldeiras 
Bosch. Saber como programar e adequar o funcionamento das 
caldeiras murais da gama de produto Bosch a uma instalação de 
aquecimento (AQS e/ou Aquecimento central). Saber como efetuar 
os corretos procedimentos para arranque das caldeiras murais. 
Saber distinguir e instalar a gama de controladores compatíveis 
com as caldeiras.

Público Alvo Instaladores de Aquecimento Central

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Diretivas Europeias ErP e ELD
 ¡ Modelos Gaz Star e GC das séries 2000, 4000 
e 8000
 ¡ Ligação dos termóstatos ambiente e 
programadores
 ¡ Conceitos de condensação
 ¡ Evacuação dos gases de combustão
 ¡ Componentes de uma Caldeira
 ¡ Funcionamento no serviço de águas quentes 
sanitárias e aquecimento
 ¡ Modos de serviço e códigos de erro

Total 
Teórica: 

4h

Prático  ¡ Operações a efetuar: ajuste de potência, 
ligação de termóstatos e programadores, 
monitorização dos valores acedendo ao menu 
de configuração da caldeira, pressão de água 
e gás, caudal e temperatura da água, medições 
de CO, simulação de avarias e identificação de 
componentes.

Total 
Prático:

3h

Horas de Formação TOTAL: 7h
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Curso Sistemas Solares Térmicos 
Unifamiliares

Âmbito Adquirir conhecimentos da gama do produto e desenvolver 
competências para uma correta instalação e manutenção de 
sistemas solares domésticos Unifamiliares.

O
bj

et
iv

o

 Geral Conhecer a gama de produto solar, sua aplicação e manutenção, 
em sistemas domésticos unifamiliares.

Específico Saber aplicar correctamente, de acordo com os manuais de 
instalação, um sistema solar doméstico unifamiliar. Saber aplicar o 
protocolo de manutenção preventiva.
Saber realizar a configuração e arranque de um controlador solar.

Público Alvo Instaladores de Aquecimento Central e Sistemas Solares 

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Introdução
 ¡ Conceitos solares
 ¡ Sistemas Termossifão
 ¡ Sistema Forçado
 ¡ Planeamento de um sistema solar
 ¡ Arranque e manutenção de um sistema solar 
térmico
 ¡ Esquemas hidráulicos de princípio
 ¡ Controlador TDS 100-2; SC200/MS200

Total 
Teórica: 

7h

Prático  ¡ Selecionar e interpretar um esquema hidráulico 
de um sistema solar doméstico.
 ¡ Efetuar o protocolo de arranque (enchimento, 
purga e afinação) e manutenção de um sistema 
solar doméstico.
 ¡ Programação dos controladores TDS 100-2 e 
CS200/MS200.
 ¡ Esquematizar um sistema solar doméstico e 
configurá-lo no controlador solar.

Total 
Prático:

7h

Horas de Formação TOTAL: 14h

Instaladores
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Curso Sistemas Solares Térmicos Coletivos

Âmbito Adquirir conhecimentos da gama do produto e desenvolver 
competências para uma correta instalação e manutenção de 
sistemas solares térmicos Coletivos.

O
bj

et
iv

o

 Geral Conhecer a gama de produto solar, sua aplicação e manutenção, 
em sistemas Coletivos.

Específico Saber aplicar correctamente, de acordo com os manuais de 
instalação, um sistema solar Coletivo. Saber aplicar o protocolo de 
manutenção preventiva.
Saber realizar a configuração e arranque de um controlador solar 
para um sistema Coletivo

Público Alvo Instaladores de Aquecimento Central e Sistemas Solares 

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Introdução
 ¡ Sistemas Coletivo LSSD-I
 ¡ Sistemas Coletivo LSSD-A
 ¡ Ligações hidráulicas entre linhas e campo de 
coletores
 ¡ Esquema de princípio associados a sistemas 
Coletivos

Total 
Teórica: 

4h

Prático  ¡ Selecionar e interpretar um esquema hidráulico 
de um sistema solar coletivo. Efetuar o 
protocolo de arranque (enchimento, purga e 
afinação) e manutenção de um sistema solar 
doméstico. Programação do controlador 
CS200/MS200.
 ¡ Esquematizar um sistema solar coletivo. 
Calibração do campo de colectores de acordo 
com a tipologia do mesmo. Afinação do sistema 
solar e sistema de distribuição. 

Total 
Prático:

3h

Horas de Formação TOTAL: 7h
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Curso Ar Condicionado

Âmbito Adquirir conhecimentos da gama de produto e desenvolver 
competências para uma correcta instalação de ar condicionado.

O
bj

et
iv

o

 Geral Conhecer os princípios básicos do funcionamento dos sistemas 
de refrigeração e gama de produto de ar condicionado e suas 
principais características. 
Desenvolver conhecimentos básicos na área da refrigeração e ao 
nível da instalação de equipamentos.

Específico Conhecer a gama de produto de ar condicionado e as suas 
principais características; Efetuar os abocardamentos em tubos de 
cobre; realizar vácuo e carga de fluído  em função das distâncias 
entre unidades; Identificar as avarias e consequência da falta ou 
excesso de fluído frigorigéneo. Medir a pressão baixa e alta.

Público Alvo Instaladores de Ar Condicionado

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Conceitos de refrigeração
 ¡ Avarias e consequências da falta/excesso de 
refrigerante
 ¡ Conhecer a gama de produto
 ¡ Carga de fluído, distância mínima/máxima para 
cada unidade Total 

Teórica: 
3h30

Prático  ¡ Abocardamento num tubo de cobre
 ¡ Procedimentos de vácuo, deteção de fugas/
ensaio de estanquidade com azoto e carga de 
fluído. Medição de pressões
 ¡ Procedimento de arranque de um sistema de Ar 
Condicionado mono-split e multi-split Total 

Prático: 
3h30

Horas de Formação TOTAL: 7h

Instaladores
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Curso Bombas de Calor para AQS

Âmbito Adquirir conhecimentos da gama das Bombas de calor para AQS, 
Compress 5000 DW HP200/260-4.

O
bj

et
iv

o

 Geral Apresentação da gama de Bombas de calor para AQS, assim como 
suas características técnicas principais e requisitos de instalação

Específico Saber Instalar, programar corretamente, de acordo com o manual 
de instalação da bomba de calor.

Público Alvo Instaladores de Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Introdução e gama de produto: Compress 
5000 DW
 ¡ Conceitos de refrigeração e identificação do 
circuito
 ¡ Modos de operação e funcionamento
 ¡ Características técnicas dos equipamentos
 ¡ Recomendações de instalação e manutenção

Total 
Teórico: 

3h

Prático  ¡ Recomendações de instalação e manutenção
 ¡ Programação do equipamento e diagnóstico

Total 
Prático: 

4h

Horas de Formação TOTAL: 7h
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Para mais informações acerca dos cursos contacte-nos: 
formacao.boschtermotecnologia@pt.bosch.com

Curso Controladores

Âmbito Adquirir conhecimentos sobre os hidráulica e controladores da 
Bosch.

O
bj

et
iv

o

 Geral Saber desenhar um sistema hidráulico, conhecer a gama de 
controladores, aplicar e programar os controladores a uma 
determinada instalação.

Específico Saber desenhar um esquema hidráulico de acordo com um tipo de 
instalação;
Definir corretamente o modelo do controlador para o esquema 
hidráulico desenhado;
Saber programar corretamente os controladores de acordo com a 
instalação.

Público Alvo Instaladores de sistemas de aquecimento central Bosch

C
on

te
úd

o 
 P

ro
gr

am
át

ic
o

Teórico  ¡ Gama de controladores
 ¡ Tipos de sistemas hidráulicos adequados aos 
controladores
 ¡ Desenhar vários esquemas hidráulicos
 ¡ Escolha e adaptação do controlador ao sistema 
hidráulico
 ¡ Programação do controlador

Total 
Teórico:

3h

Prático  ¡ Desenhar, aplicar e programar um esquema 
hidráulico e controlador
 ¡ Ligação de caldeiras em cascata

Total 
Prático:

4h

Horas de Formação TOTAL: 7h

Instaladores
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