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Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely a
legnagyobb, épületgépészeknek szervezett megújuló energiás szakmai nap.

  

Témáink: Hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerek, napenergia- és biomassza-hasznosítás,
energiahatékonyság.Trendek, statisztikák, újdonságok a hazai piacról, kormányzati
elképzelések, nemzetközi példák, színvonalas céges előadások, termékinformációk, gyakorlati
tapasztalatok.

  

Időpont:   2018. november 8., csütörtök, 8.30-16.00 óráig

  

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

  

Szervező:       Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

Tervezett program:
(Frissítve: 2018.10.29-én)

  

8.30    A megújuló energiatermelés helyzete Magyarországon
           Varga Katalin zöldgazdaság szakértő, MEKH
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          Termográfiai mérések a megújuló energia szolgálatában
          Zuna László termékmenedzser (Testo Kft.)

  

           Sikeres biomassza  projektek bemutatása
           Boronkai Miklós ügyvezető (Öko Valentia Kft.)

  

           Pellettüzelés, magyar fejlesztésű pelletkazánok 
           és égőmegoldások
           Burján Zoltán műszaki igazgató (MBH Zrt.)

 10.30   KÁVÉSZÜNET

 10.50   A nagy energiafogyasztású mezőgazdasági ingatlanok 
            innovatív megtakarítási lehetőségei alternatív megoldásokkal
            Sarusi-Kiss József ügyvezető igazgató, tulajdonos (ALTHERM Kft.)

  

            Alacsony energiaigényű épületek HMV készítése
            Barna Zoltán projektmérnök (Hajdu Zrt.)

  

11.30   KÁVÉSZÜNET

 12.00    Napelemes támogatású Vaillant rendszerek
             Előadó egyeztetés alatt (Vaillant Saunier Duval Kft.)

  

           Hogyan válasszuk ki a jó közvetítőközeget, hogy javíthassuk
       az energiahatékonyságot és csökkenthessük a széndioxid-kibocsátást?
            Simon Sándor mérnök, üzletkötő (Climalife Kft.)

  

             Levegős hőszivattyúkról fehéren-feketén
             Joó Renátó (Stiebel Eltron)
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13.00    EBÉD

 14.00    Trendek és tendenciák a megújuló energia szektorban
             Vaszkó Csaba, Éghajlatváltozás és energia csoportvezető
             (WWF Magyarország) / felkérés alatt

             Milyen hőszivattyút válasszunk?
            Fodor Zoltán elnök, MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyú Tagozat

  

             A jövő az energiahatékony épületeké: könnyítések a Lakossági 
             Energiahatékonysági Hitelprogramban
             Előadó felkérés alatt (MFB)

  

             A napenergia a jövő energiája? Napenergia-piaci helyzetkép
             Varga Pál MÉGNAP-elnök, MÉGSZ-alelnök

  

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: november 2., péntek, 17 óráig
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Online jelentkezés itt

  

                          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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