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Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely az
ipari és technológiai terület témaköreivel foglalkozik. A nap folyamán szakmai előadások
hangzanak el, a terem előterében pedig kiállítói standok lesznek felállítva.

  

Időpont:  2015. október 1., csütörtök, 8.30-17.00

  

Helyszín: Lurdy Ház, 1. emelet 4-es terem
                  (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán körút 12-14.)
                 A parkolás a rendezvény résztvevőinek ingyenes

  

Szervező:                 
Magyar Épületgépészek Szövetsége

  

Szakmai partnerek:  
MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat
Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter

  

PROGRAM:

  

8.30 – 8.40     Köszöntő
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                         Pánger László elnök, MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat

  

8.40 – 9.10      Geberit Mapress csőrendszer alkalmazása ipari
                         környezetben
                         Komendó Imre, értékesítési- és műszaki tanácsadó (Geberit Kft)

  

9.10 – 9.40      Tiszta vizet a pohárba! Iszik vagy reszket!
                         (Horganyzott acélcsövek a HMV rendszerekben)
                         Kaszab Gergely képviseletvezető (Ke Kelit GmbH)

  

9.40 – 10.05    szünet

  

10.05 – 10.35  Lemezes hőcserélők kiválasztásának szempontjai 
                          Fűtés és HMV termelés közvetlen fűtésű
kis-hőközpontokkal
                          Egyházi Zoltán divízióvezető (Danfoss)
                          Drexler Péter nagykereskedelmi területvezető (Danfoss)

  

10.35 – 11.05  Gépésztervezők szerepe az üzemeltetésben és az automatizálási
                          rendszerekben
                          Opitzer Gábor ügyvezető igazgató (SB-Controls Kft.)

  

11.05 – 11.30   szünet

  

11.30 – 12.00   Ipari biomassza tüzelésű kazánok alkalmazása,
                          telepítésének speciális körülményei
                          Bohár Géza ágazati igazgató (Uniferro Kft.)

  

12.00 – 12.30   Hauff-Technik megoldások vízzárásra
                          Balázsi Miklós ügyvezető(Hauff-Technik Hungária Kft.)
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12.30 – 13.00   Ipari vízellátó- és tűzivíz-rendszerek szivattyúi és vezérlései
                          Rokonál Géza főmérnök, ipari üzletág (Wilo Kft.)

  

13.00 – 14.00   ebéd

  

14.00 – 16.00   Szakmai workshop
                          Hírek, érdekességek, esettanulmányok az ipari technológiában

  

                        Esettanulmány: Energiahatékonyság a gyakorlatban - egy
konkrét
                          projekt bemutatása tényekkel, adatokkal
                          Pánger László elnök, MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat

  

                    A MIKSZ rövid bemutatása és az országos karbantartási stratégia
                          ismertetése
                          Előadó: a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének elnökségi tagja

  

                  Esettanulmány: Egy nagy ipari projekt bemutatása épületgépész 
                          szempontból
                          Az előadó egyeztetés alatt.

  

16.00              A Würth Kft. 60.000 Ft értékű ajándékának kisorsolása a 
                         résztvevők között

  

Az előadások közötti kávészünetekben a kiállítói standok tekinthetők meg. Az ebéd
önköltségesen a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.
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A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

  

Jelentkezési határidő: szeptember 25., péntek

  

ONLINE regisztráció ITT

  

A meghívó letölthető ITT

  

Bővebb tájékoztatás: Sőbér Lívia,  sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885
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