
Workshop a víz- és energiafelhasználásról a HOVENTA-n

Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2011. október 06. csütörtök, 16:36

30. alkalommal kerül megrendezésre a HOVENTA Nemzetközi szálloda- vendéglátó-ipari és
gasztrotechnikai szakkiállítás a Budapesti Vásárközpontban 2011. október 11-14. között. Az
érdeklődők itt vehetnek részt az „Újdonságok a víz- és energiafelhasználásban c. workshop-on,
melynek időpontja: okt. 14. 13.00-15.30, helyszíne: A-pavilon 201/A

  

  

Soha ennyi rangos program nem zajlott még a szakkiállításon, mint az idén. Ebben az évben
valódi interaktív fórum, s emellett egy jelentős, nemzetközi kiállítói kör várja a szakmát és az
érdeklődő közönséget.

      

Jöjjön el Ön is! Már most regisztráljon, és ingyenesen megtekintheti október 11-14. között a
kiállítást.

  

  

www.hoventa.hu/meksz
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Újdonságok a víz- és energiafelhasználásban - workshop

  

  

Október 14-én, 13.00-15.30 óráig

  

Helye: A-pavilon 201/A

  

  

Energiatakarékos fűtési- és melegvíz-készítési megoldások vendéglátóipari egységek
részére 

  

Előadó: Aranyosi Miklós– Épületgépész mérnök, Robert Bosch Termotechnika üzletág

  

Az energiatakarékos technologiák alkalmazását kikényszerítő európai uniós irányelvek
és rendeletek

  

EuP irányelv ismertetése, céljai - konkrét rendeletek és alkalmazási területek - szivattyú audit,
energetikai audit - új fajta módszerek az energiamegtakarítási potenciál beazonosításához

  

Előadó: Erdei István műszaki igazgató Grundfos

  

Energiamegtakarítás az uszodaüzemeltetésben medencefedéssel, megfelelő
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szivattyúkkal és szivattyúvezérléssel 

  Előadó: Lendvai Zoltán okl gépészmérnök energetikus  

Energiamegtakarítás a megfelelően méretezett uszodai szellőző-párátlanító
rendszerekkel 

  Előadó: Takács Gábor okl. gépészmérnök, áramlástechnikus, épületgépész  

Új vízelvezetési megoldások a nagy konyhákban és fürdőszobákban

  

Az ipari rozsdamentes padlóösszefolyók és folyókák legújabb generációja az ACO-tól. -
Elegáns zuhanyfolyókák a fürdőszobákba, welness helyiségekbe, - Walk-In (kilépőtálcák) a
zuhanykabin elé

  

Előadó: Neuwirth Károly okl. építőmérnök, Műszaki vezető - ACO Magyarország

  

Szennyvíz hőjének hasznosítása épületek fűtésére és hűtésére

  

Hőszivattyús hő hasznosítás előnyei és sajátosságai, - A  kommunális szennyvíz mint, mint
hőforrás, - A hő kinyerésének műszaki megoldása, - 1 MW-os fűtő/hűtő teljesítményű referencia
projekt bemutatása

  

Előadó: Kiss Pál ügyvezető igazgató, THERMOWATT Kft.

  

A modern létesítménygazdálkodás lehetőségei a szállodaiparban 

  

Előadó: Kuczogi László, építőmérnök, mérnök-közgazdász és marketing menedzser.

  

Miben különbözik a modern létesítmény gazda és Józsi bácsi a gondnok? Tudjuk-e a
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folyamatainkat definiálni? Milyen szabványok léteznek? Hogyan tudjuk mérni ezeket a
folyamatokat?

  

  

  

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

    
    -  BOROK      VILÁGA   
    -  BOLS      BÁRMIXER BEMUTATÓ  
    -  BARISTA      BEMUTATÓ  
    -  MEDICAL      WELLNESS SZIGET  
    -  HOVENTA      CSILLAGSZIGET A RIGIPS TÁMOGATÁSÁVAL  

  
  

További információk: www.hungexpo.hu/hoventa

  

  

 Várjuk Önt a kiállításon!

  

HOVENTA Team
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