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2011-ben immár másodszor rendezzük meg a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben
konferenciát és kiállítást.
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A 2010-es rendezvényünk iránti jelentős érdeklődés (250 látogató, 7 szponzor, 23 kiállító)
igazolta, hogy ennek a szakmai területnek szüksége van az aktuális műszaki trendeket, a
szakma eredményeit és tapasztalatait megvitató, értékelő fórumra.

    

A célunk idén is változatlan: a napenergia-hasznosító rendszerek tervezésében,
kivitelezésében, forgalmazásában érdekelt épületgépészeknek biztosítunk nyitott és magas
szakmai színvonalú találkozási lehetőséget, melyre az Ön cégét és munkatársait is hívjuk.

  

Témáink:

    
    -  Szakmapolitika      
    -  A       hazai napkollektoros szakma jelene és jövője.  
    -  Egy       napenergiában sikeres ország, Ausztria példája.  

    
    -  Elméleti      kérdések      
    -  Napenergia-hasznosítás       a meteorológia szemszögéből.  
    -  Napkollektorok       vizsgálata és minősítése.  
    -  Méretezés       számítógépes programmal.  

    
    -  Gyakorlati      kérdések      
    -  Szivattyúk       alkalmazása napkollektoros rendszerekben.  
    -  Nagyobb       napkollektoros rendszerek kialakítása.  
    -  Kombinált       napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek.  
    -  Melegvíz-,       vagy puffertárolót alkalmazzunk?  
    -  Vákuumcsöves       kollektorok alkalmazásának tapasztalatai.  
    -  Megvalósult       napkollektoros rendszerek tapasztalatai.  

    

  

Időpont: 

  

2011. november 9. 9.00-17.00
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Helyszín: 

  

Lurdy Ház, 1. emelet, konferencia- és kiállítótér

  

Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 12-14. (a parkolás ingyenes)

  

  

A Magyar Mérnöki Kamaránál a kreditpont-elbírálás folyamatban van.

  

  

  

Részvételi díj: 

  

A részvételi díj előzetes jelentkezés esetén 1600 Ft + áfa. Jelentkezése után átutalási számlát
küldünk. A helyszínen vásárolt belépőjegy ára 2400 Ft + áfa.

    

A részvétel MÉGSZ és MÉGNAP-tagoknak ingyenes.

    

A részvételi díj a kávészünetek díját tartalmazza, az önköltséges ebéd a Lurdy Ház éttermi
szintjén oldható meg.
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Szervező: 

  

Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége (MÉGNAP)

  

Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

  

Kapcsolat és további információ:

  

Sőbér Livia – rendezvényszervező

  

Telefon: 30/866-7885

  

E-mail: sober.livia@megsz.hu

  
  

Jelentkezési lap letöltéséért kattintson ide! 
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A rendezvényen részt vehet kiállítóként is. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást szintén a
fenti elérhetőségen lehet kérni.

  

Kiállítói megrendelőlap letöltéséért kattintson ide!

  

  

Tisztelettel várjuk!
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