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Első alkalommal megrendezésre kerülő konferenciánkon arra a kérdésre keressük a választ,
hogy milyen új technikák, megoldások, rendszerek, trendek érvényesülnek napjainkban a
magyar épületgépészeti piacon.

  

Számítunk a konferenciánkon minden újdonságra nyitott, az innovációkat nagyra értékelő
szakemberre: gyártóra, kereskedőre, tervezőre, kivitelezőre, üzemeltetőre.

  

Időpont:   2015. október 29., csütörtök, 8.30 -16.30 óráig

  

Helyszín:   Lurdy Ház, 1. emelet, 9-es terem
                   (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán körút 12-14.) 

  

Szervező:   Magyar Épületgépészek Szövetsége

  

Tematika: a rendezvényen szakmai előadások hangzanak el, a közben lévő hosszabb
szünetekben pedig a terem előterében megrendezett kiállításé lesz a főszerep. 
A kiállító cégek listája a lenti meghívóban található.

  

PROGRAM:
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8.30 – 9.50      Köszöntő

  

                        Stirling motoros micro CHP (kogenerációs kazán)
                        Pintér Mónika, Krámli Balázs, Juhász Miklós ügyvezetők 
                        (Freenergy)

  

                        Digitális technológiák a folyadékszállításban
                        Janik László értékesítési vezető (KSB Kft.)

  

9.50 – 10.10     SZÜNET

  

10.10 – 11.10  Dinamikus térfogatáram-szabályozás fűtési-, hűtési 
                        és klíma rendszerekben
                         Kiss Imre ügyvezető (Szabályozó és Kompenzátor Kft.)

  

                         Korszerű kazánházi megoldások
                         Szalai Gábor műszaki tanácsadó (Comap Hungária Kft.)

  

11.10 – 11.30   SZÜNET

  

11.30 – 13.00   Egy megvalósult szolár hűtés a HAJDU Ipari Parkban
                         Misinkó Sándor üzletágvezető (Hajdu Zrt.)

  

                         ErP Rendeletek? Már 15 éve érvényben a Weishaupt
                         kondenzációs kazánoknál
                         Versits Tamás üzletágvezető (Weishaupt Hőtechnikai Kft.)
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                         Lakóépületek intelligens szabályozása és távfelügyelete
                         Szűcs Péter értékesítési mérnök (Siemens Zrt.)

  

13.00 – 14.00   EBÉDSZÜNET

  

14.00 – 16.30   Vízelvezetés és vízkezelés üzemi környezetben
                          Kóczián Ádám, Food and Kitchen termékmenedzser 
                          (ACO Kereskedelmi Kft.)

  

                          Újdonságok a lakossági fatüzeléses  berendezések 
                          területén, valamint a hidraulikai rendszerekben
                          Boronkai Miklós ügyvezető (Öko Valentia Kft.)

  

                          Napenergiás jövőkép
                          Varga Pál elnök (MÉGNAP)

  

                          Új lehetőségek a tervezésben  - 3D-s lézerszkennelés és 
                           modellezés
                          Cserkúthy András (GLT Scan&Plan Kft.)

  

                         A Remeha új technológiái
                         Pethő Gábor vezető tanácsadó mérnök 
                         (Marketbau-Remeha Kft.)

  

16.30                Ajándéksorsolás
                         A jelenlévők között kisorsoljuk a Rothenberger Kft. által 
                         felajánlott 50.000 Ft értékű szerszámcsomagot.

  

A rendezvény kiállítói:
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https://fatuzeles.okovalentia.hu/
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Az előadások közötti szünetekben kávéval, üdítővel látjuk vendégül a résztvevőket. Az ebéd
önköltségesen a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.

  

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

  

Jelentkezési határidő: október 26.

  

ONLINE regisztráció ITT

  

A meghívó letölthető ITT

  

Bővebb tájékoztatás: Sőbér Lívia,  sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885
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https://docs.google.com/forms/d/1EXx4Dt3nEfJbh1tBetdeKjFqDiHt0Ls7FYXdhoZlNaQ/viewform
images/stories/2015-honlap/2015_-_ÚjTechnikák/MEGHÍVÓ_2015_Új_Technika_v.pdf
mailto:sober.livia@megsz.hu

