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A rendezvényen való személyes részvétel 5 F-gáz kreditpontot ér

  

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

  

A programon kétféle módon vehet részt:

    
    -  A rendezvényen a személyes részvétel lehetséges, de a látogatók számát 100 főnél
maximalizáltuk, hogy a koronavírus-helyzet miatti óvintézkedések betarthatóak legyenek. Ha
szeretne eljönni, ne várjon a jelentkezéssel, regisztráljon mielőbb a személyes részvételre!
 
    -  A rendezvény a MÉGSZ YouTube csatornáján élőben és ingyenesen online is követhető
lesz azoknak, akik előzetesen regisztrálnak az online részvételre.   

  

Időpont:   2020. szeptember 15., kedd, 8.50-16.00 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) és
                              Magyar Épületgépészetért Kft

 1 / 6



Szeptember 15. Budapest - VI. Klíma- és Légtechnikai Szakmai Nap

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2020. szeptember 16. szerda, 12:34

  

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

  

  

A rendezvényen való személyes részvételért 5 F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az arra
jogosultaknak.

  

Kreditpont jóváíráshoz érvényes F-gáz személyképesítéssel kell rendelkezni. A részvétel
igazolásához a résztvevőnek személyesen alá kell írnia a jelenléti ívet a rendezvény elején és
végén is!

  

Igényét a lenti online regisztráció során jelezheti, ahol meg kell adnia személyes F-gáz
azonosítóját
is. A jelentkezőket rögzítjük a Klímagáz Adatbázisban is, tehát a kreditpontok érdekében
elegendő csak a lenti linken regisztrálni és az F-gáz azonosítót megadni.

  

Tervezett program:
 (Frissítve: 2020.09. 08-án)

  

8.30              Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55              Megnyitó

  

9.00-9.40      VRF rendszerek tervezési és telepítési sajátosságai R32
                     hűtőközeg töltet alkalmazásnál
                     Piblinger Tibor, Technológiai Hűtés és Klíma Kft.
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9.40-10.20    Jobb levegőt! Családi háztól a nagy épületig. 
                     Az idén 20 éves Aereco intelligens komfort szellőzési
                     rendszereinek műszaki újdonságai
                     Engel György, Aereco Kft.

  

10.20-10.40   Hűtési és fűtési energiamegtakarítás új fejlesztésű
                      hővisszanyerőkkel
                      Kovács István, Helios ventilátorok - Kamleithner-Bp. Kft.

  

10.40-10.50   SZÜNET

  

10.50-11.10   Új fejlesztésű légcsatorna hálózatok sajátosságai
                     Tóth István, Zehnder, magyarországi képviselet

  

11.10-11.40    Vírus- és baktériumölő, öntisztuló légcsatornák
                       Rácz Gábor, Columbus Klímaproject Kft.

  

11.40-12.00    Az új VAV-Universal nyomásszabályozó technikai újdonságai
                      Schmidt Ferenc, BELIMO Automation

  

12.00-12.10    SZÜNET

  

12.10-12.40    A textil légcsatorna előnyei a léghűtési / -fűtési rendszerekben
                        Sándor Dániel ügyvezető, DAAL-EXANDAIR Kft.

  

12.40-13.00     Hűtőközeg fejlesztések megoldások az új technológiás hűtő-, 
                        fűtő-, klímatechnikai és megújuló energiás kihívásokra
                        Juhász László, Climalife Kft.
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13.00-13.30    EBÉDSZÜNET

  

13.30-14.00   A vírusok elleni védekezés lehetőségei, feladatai 
                      az épületüzemeltetésben
                      Barczi András egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem

  

14.00-14.30  Egyszerűsítse munkáját digitális mérőműszerekkel
                     Nagy Miklós, Testo Kft.

  

14.30-14.40  SZÜNET

  

14.40-15.00   Zárt cellás hűtéstechnikai szigetelőanyagok alkalmazásának 
                      előnyei
                      Kőrösi László, Kaimann Magyarországi Képviselet

  

15.20-15.50   Az F-gáz rendelet hatása a hűtő- és klímatechnikai ágazat 
                      résztvevőire 
                      Várkonyi Nándor, HKVSZ

  

  

A rendezvényen való részvétel mindkét formában ingyenes, de az előzetes jelentkezés
kötelező . A
konferencia előtti napon az online programra jelentkezőknek e-mailben megküldjük az online
közvetítés linkjét. A személyesen résztvevőknek is küldünk visszajelzést, a résztvevők száma
korlátozott, és a részvétel feltétele lesz a szájmaszk viselése és az óvintézkedések betartása.
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A helyszínen az egész napos programon szakmai előadások hangzanak el, a köztük lévő
szünetekben a kiállítóké lesz a
főszerep. 
Az előadások közötti szünetekben kávéval, üdítővel látjuk vendégül a látogatókat. Az ebéd
önköltségesen a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.

  

Jelentkezési határidő: szeptember 11., péntek

  

Regisztráció a személyes helyszíni részvételre itt

  

Regisztráció az online közvetítésre itt

  

                          A szakmai nap kiállítói:                          

  

  

  

Bővebb tájékoztatás:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBcZLfNFF8LXHrt3UvEO5Hdp9B5yvSSvHFXJDQwwNEgoaZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Q7Q9N9LNo1c2zzqw8bFpr22q2M2Ql4abs7elgS5eLodS3Q/viewform
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Sőbér Lívia, projektszervező
sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885
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