
التدريب يضمن النجاح
 للمضخات واألنظمة دورات تدريبية شاملة للتدريب عىل مضخات الطرد املركزي Sulzer توفر لك أكادميية ،Sulzer سواًء كنت يف موقعك أو يف منشأة تابعة لرشكة

 وأنظمة املضخات. وبوصفك مشاركًا، تتيح لك الدورات التدريبية الوفاء باملتطلبات املتزايدة املتعلقة بالربحية املتحققة من املضخات املثبتة، وتوافرها، وسالمتها. وتساهم

 املعرفة املتخصصة املنقولة يف تحسني فهم املضخة من منطلق كونها جزًءا أساسيًا وفهم تفاعلها داخل املصنع. ويساعدك ذلك عىل الحفاظ عىل دورة حياة املعدات

.الدّوارة بشكل أكرث توفريًا للتكلفة

 يكون التدريب يف أغلب األحيان مزيًجا من التعلُم القائم عىل املعرفة والتدريب العميل. حيث تساعد الجلسات داخل حجرة الدراسة عىل تطوير معرفتك الفنية، التي

.يتم دعمها بعد ذلك بجلسات عملية باستخدام مضخات التدريب لدينا، وأنشطة عملية باستخدام معدات التدريب لدينا من أجل تعزيز كفاءاتك العملية

االستفادة املتحققة للمشاركني
:للمضخات واألنظمة مجموعة متنوعة من التدريب للمهندسني، واملشغلني، وأخصائيي الصيانة. وسوف تكون قادًرا عىل Sulzer توفر أكادميية

  التعرف عىل األساسيات املتعلقة باملضخات، واملعدات املساعدة، والصيانة والتشغيل مبارشة من جهة التصنيع 

إلقاء نظرة مبارشة عىل ميزات التصميم املهمة وحزم املضخات النموذجية، وتصنيع املضخات الحديثة من خالل جولة داخل أحد املتاجر إىل جانب جلسات التدريب العميل 

الحصول عىل نظرة عملية حول التشغيل اآلمن وأساليب املراقبة والصيانة القوية  بصوره احرتافيه ألنظمة املضخات 
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 هذا الكتيب هو عرض عام للمنتج. وال يقدم أي ضامن أو تعهد أيًا كان نوعه. ونرجو االتصال بنا للحصول عىل وصف الضامنات والتعهدات املقدمة مع

.منتجاتنا. سيتم تقديم تعليامت االستخدام والسالمة منفصلة. جميع املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ُعرضة للتغيري دون إشعار
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 باألضافة اىل التدريب داخل الصف نحن نوفر التدريب بواسطة خاصية التعلم عن بعد. بهذه الطريقة املبتكرة نقدم خيار جذاب للتدريب بأستخدام عدة تطبيقات متكن من

  .التفاعل بواسطة وسائل التواصل األجتامعي


