
 

6 czerwca 2019 r. (czwartek) 

9:30 Bufet kawowy – rejestracja Uczestników 

10:00  Otwarcie szkolenia 

10:00 – 11:30 

Wprowadzenie do tworzenia systemu monitoringu sieci  

 określenie powodów i celów tworzenia systemu monitoringu sieci 

i obiektów wod-kan. (monitoring dyspozytorski/monitoring analizy 

danych historycznych) 

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę 

12:00 – 14:00 

Pomiary ciśnienia, przepływu i poziomu w sieciach wodociągowych 

 wybór mierzonych wielkości fizycznych i częstość pomiarów 

 lokalizacja i liczba punktów pomiarowych 

 wybór urządzeń pomiarowych 

 urządzenia i podstawowe problemy techniczne związane z montażem 

i eksploatacją urządzeń 

14:00 – 15:00  Obiad 

15:00 – 17:40 

Pomiary przepływu i poziomu w sieciach kanalizacyjnych 

 wybór mierzonych wielkości fizycznych i częstość pomiarów 

 lokalizacja i liczba punktów pomiarowych 

 wybór urządzeń pomiarowych 

 urządzenia i podstawowe problemy techniczne związane z montażem 

i eksploatacją urządzeń 

 Prezentacje firmowe** 

20:00  Kolacja – Minibrowar Spiż – Rynek Wrocławski 

7 czerwca 2019r. (piątek) 

9:00 – 10:30 

GIS i inwentaryzacja sieci jako podstawa tworzenia systemu 

monitoringu 

Wykorzystanie danych z istniejących systemów pomiarowych 

 problemy kompatybilności danych 

 częstotliwości pomiarów 

 bilansowanie stref pomiarowych sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

10:30 – 11:15 Przerwa na kawę/opuszczenie pokoi 

11:15 - 13:00 

Zdalny odczyt wodomierzy jako dopełnienie systemu monitoringu zużycia 

wody – systemy mobilne i stacjonarne 

Pomiar natężenia deszczu jako dopełnienie systemu monitoringu sieci 

kanalizacyjnych 

Wykorzystanie systemu monitoringu do analizy współpracy 

systemów wodociągowego i kanalizacyjnego 

13:00  Obiad 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

 

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia?  
Oferujemy następujące formy promocji: wystąpienie promocyjne** (20 min) , rozdanie folderów , umieszczenie reklamy 

w materiałach szkoleniowych (format A4), zamieszczenie logotypu na stronie www.dendros.pl  
 
Szczegółowe informacje pod numerem tel. kom. 792 989 033, e-mail: szkolenia@dendros.pl  

 

Program szkolenia* 

Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu  

6-7 czerwca 2019 r., Hotel Patio, Kiełbaśnicza 25,Wrocław 

Prowadzenie: dr inż. Wojciech Koral, dr inż. Bożena Gil 
Politechnika Śląska 


