
Október 25. Budapest - IV. Klíma- és Légtechnikai Szakmai Nap

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2018. október 29. hétfő, 11:00

  

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely a
klíma- és légtechnika területével foglalkozik.

  

Időpont:   2018. október 25., csütörtök, 8.30-16.30 óráig

  

Helyszín:   Lurdy Ház, 1. emeleti konferencia- és kiállítótér, 5-ös terem
                   (Budapest, IX. ker., Könyves Kálmán körút 12-14.) 

  

Szervező:             Magyar Épületgépészek Szövetése (MÉGSZ) és
                              Magyar Épületgépészetért Kft.

  

Szakmai partner: Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

  

Tervezett program:
(Frissítve: 2018.10.19-én)

  

A délelőtti levezető elnök: Gyárfás Attila
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8.30    A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság előadása/aktuális kérdések
           A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság képviselője/felkérés alatt

  

           Energiatakarékos légtechnika VAV-okkal
           Schmidt Ferenc értékesítési vezető (Belimo Kft.)

  

9.50    KÁVÉSZÜNET

  

10.10  Nagyteljesítményű decentralizált szellőztető
           Takács Márton ügyvezető (A.S. Hungária Kft.)

  

           Modern megoldások a szellőztetés területén - APX kompakt 
           hővisszanyerős szellőztető berendezések
           Juhász Ákos, képviseleti vezető (Aeroprodukt Zrt.)

  

           Szellőztetés: Középpontban az EC technológia
           Kovács István, gépészmérnök, műszaki vezető (Kamleithner–Bp. Kft.)

  

            Központi szabályozott és automatikusan működő szellőzési 
            rendszerek szükségessége nagyobb épületek esetén
            Csullag Tamás, műszaki igazgató és Czeilinger Ferenc,
            szellőzéstechnikai tanácsadó (Aereco Légtechnika Kft.)

  

11.40    KÁVÉSZÜNET

  

12.00    Szivattyúk az energiamegtakarítás és üzembiztonság 
             szolgálatában
             Hegedűs Tamás, értékesítési vezető, épületgépészeti 
             nagykereskedelmi üzletág (Wilo Kft.)
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             Hűtőközegpiaci helyzet és hulladékmenedzsment
             Simon Sándor, mérnök, üzletkötő (Climalife Kft.)

  

             RecoVair a Vaillant prémium kategóriás lakásszellőztető
             berendezése
            Taródi-Nagy András, műszaki tanácsadó (Vaillant Saunier Duval Kft.)

  

13.00    EBÉDSZÜNET

  

A délutáni levezető elnök: Betovics András

  

14.00    Fieldpiece, - Professzionális munkaeszközök klímaszerelőknek
             Gál István ügyvezető (Szenzortechnika Kft.)

  

             Vészhelyzet: legionella a klíma és légtechnikában
             Szánthó Zoltán egyetemi docens, BME Épületgépészeti és 
             Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

  

14.50    KÁVÉSZÜNET

  

15.00    Légkezelők kiválasztása a törvényi előírások szerint 
             és a gyakorlatban
             Ipacs Roland (Fläkt Group Austria GmbH
             Magyarországi Fióktelepe)

  

             Esettanulmány: A hővisszanyerős szellőztetés és a 
             hőszivattyú kapcsolata. Megoldások, és tapasztalatok.
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             Vasáros Zoltán, épületgépész mérnök

  

             A klímás szakma helyzete
             Kovács László (HKVSZ Telepített Légkondicionáló 
             Berendezések Szakosztály vezetője)

  

16.15     AJÁNDÉKSORSOLÁS
              A Rothenberger Kft. ajándékai: egy ROBOX bőrönd, egy 
              dugókulcs készlet, egy nyomaték villáskulcs készlet.

  

  

Az egész napos programon szakmai előadások hangzanak el, a köztük lévő szünetekben a ki
állítóké
lesz a főszerep.

  

Az előadások közötti szünetekben kávéval, üdítővel látjuk vendégül a látogatókat. Az ebéd
önköltségesen a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.

  

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

  

Jelentkezési határidő: október 21.

  

Online jelentkezés itt
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                       A szakmai nap kiállítói:                                     

  

  

A nyomtatható meghívó letölthető itt

  

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