
FŐTÁV Tervezői Klub 4. - Energiahatékonyság a távfűtésben!

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2013. október 18. péntek, 13:57

  

Időpont:      2013. október 15-én, 14.00 óra (Kb. 18.00 óráig)

  

Helyszín:      Lurdy Ház, I. emelet, 6-os terem
                    (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

  

A Magyar Mérnöki Kamara határozata szerint (Törzsszám: 03/2013/0073) a rendezvényen való
részvételért 1 kreditpont adható. A kérelmet tervezőre, felelős műszaki vezetőre, műszaki
ellenőrre és szakértőre adtuk be. A résztvevőknek a kreditpontos igazolásokat utólag fogjuk
postázni. 

  

PROGRAM:

  

14.00 – Regisztráció

  

14.30    Megnyitó
           Gyárfás Attila, ügyvezető elnök, MÉGSZ

  

14.40   FŐTÁV Zrt. gyártású, modul rendszerű hőközpontok  
             műszaki bemutatása
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          Előadó: Orbán Tibor, 
                     műszaki vezérigazgató-helyettes, FŐTÁV Zrt.

  

15.25     OKOS-HÁZ mintaprojekt tapasztalatai
            Előadó:Némethi Balázs, 
                       rendszerirányítási csoportvezető , FŐTÁVZrt.

  

16.10   Kávészünet

  

16.30   Az épületenergetikai szabályozás jelenlegi helyzete
           Előadó: Dr. Magyar Zoltán, tanszékvezető, 
                      BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

  

17.00   WILO Stratos GIGA az ECM technológiás
             száraztengelyű szivattyú
          Előadó: Mózer Gábor, 
                     Back-Office vezető, WILO Magyarország Kft.

  

17.30   Az energiaigények csökkentése a az előszigetelt
             távhőcsővezetékeknél a hőveszteség 
             radikális mérséklésével.
           Előadó: Kaszab Gergely, képviseletvezető, KE KELIT
                      Radnai Roland, műszaki szakértő, KE KELIT

  

kb. 18.00 Rendezvény vége

  

A rendezvény levezetője: Gyárfás Attila, ügyvezető elnök, Magyar Épületgépészek Szövetsége.

  

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
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Jelentkezni lehet:

  

- a mellékelt jelentkezési lap faxon (Fax: 72/516-443) vagy  e-mailben ( szervezoiroda@megs
z.hu ) történő
visszaküldésével.
 - e-mailben a jelentkezési lapon kért adatok és a rendezvény megadásával ( szervezoiroda@
megsz.hu )
- online módon

  

ONLINE jelentkezéshez kattintson IDE

  

A parkolás a Lurdy Ház külső, felszíni parkolójában a rendezvény résztvevőinek ingyenes. A
díjmentesség érvényesítéséhez a parkolójegyet a teremben található terminálon le kell húzni.

  

A gördülékeny beléptetés érdekében kérjük, hogy minden résztvevő hozzon magával névjegyet!

  

Várjuk Önt is a rendezvényre!

  

További információ:
Sőbér Lívia, projektszervező, MÉGSZ
30/866-78885, sober.livia@megsz.hu

  

Ugrás FŐTÁV honlapjára:
http://www.fotav.hu
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