
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Monter sieci i instalacji  sanitarnych może wykonywać zadania 
zawodowe  dotyczące  wyposażenia  sanitarnego  obiektów 
produkcyjnych,  użyteczności  publicznej,  mieszkalnych, 
magazynowych itp. i związane z:
- eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
-  budową  i  eksploatacją  instalacji  ciepłej  wody  i  centralnego 
ogrzewania, 
-  budową  i  eksploatacją  instalacji  wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

Może  również  zajmować  się  montowaniem  sieci  cieplnych 
podziemnych  i  nadziemnych,  sieci  gazowych  
i  wodnokanalizacyjnych.  Do  jego  zadań  należy  również 
wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów 
sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach 
deszczownianych  oraz  urządzeń  technicznych  przepompowni 
oraz  wykonywanie  bloków  oporowych  sieci  deszczownianych 
naziemnych i  podziemnych.  Monter  układa również przewody 
gazowe  w  otwartym  wykopie,  prowadzi  prace  związane  
z  wykonywaniem  przejść  tunelowych  z  użyciem  sprzętu 
mechanicznego  oraz  montuje  sieci  wodociągowe 
i  kanalizacyjne  układane  poza  budynkami  w  ramach 
prowadzonej budowy.
Monter  znajduje  zatrudnienie  w  przedsiębiorstwach 
zajmujących się wykonywaniem, remontowaniem i eksploatacją 
komunalnych  sieci  cieplnych,  deszczowniach,  gazowych, 
wodno-kanalizacyjnych.  Może  również  być  zatrudniony  na 
stanowiskach  montera  instalacji  sanitarnych  (wodociągowych 
i  ciepłej  wody  użytkowej,  kanalizacyjnych,  grzewczych, 
wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych 
i  instalacyjnych,  warsztatach  rzemieślniczych,  remontowo-
montażowych,  administracjach  domów  mieszkalnych.  Może 
wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować 
eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może 
też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.
Zadania zawodowe:
 - czytanie dokumentacji zawodowej specjalistycznej, 
 -  montaż  instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji i klimatyzacji oraz 
urządzeń sanitarnych w różnych technologiach, 
 - wykonywanie przyłączy instalacji  sanitarnych z sieciami 
zewnętrznymi, 
 - wykonywanie konserwacji  i napraw instalacji  i urządzeń 
sanitarnych, 
 - demontaż napraw instalacji i urządzeń sanitarnych, 
 - wykonywanie izolacji  termicznych i przeciwwilgociowych 
przewodów, 
 - wykonywanie obmiaru robót.
 -  obliczanie  materiałów  potrzebnych  do  wykonania 
zleconych prac.  

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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