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Személyes részvétellel és online közvetítve
A rendezvényen való való személyes részvételért
8 F-gáz kreditpont adható

  

Hetedik 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 csak a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel. 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.   

  

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

  

Időpont:     2021. október 20., szerda, 9.00-16.30
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Helyszín:    Budapest, Lurdy Ház, 1. emeleti konferenciaterület, 5. terem
                   (Budapest, IX. ker., Könyves Kálmán körút 12-14.)

  

A rendezvényen való személyes részvételért 8 F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az arra
jogosultaknak. Erre való igényét az előzetes regisztrációnál jelezheti.

  

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: 2021.10. 11-én)

  

8.30               Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55               Megnyitó/bevezető

  

9.05-9.35       Concept klímák és hőszivattyús hűtés, napelemes 
                      rendszerekkel üzemeltetve, a Gépész Holding kínálatából
                       Kalász János mérnök, Gépész Holding

  

9.35-9.55       MID hitelesített hőmennyiségmérők
                      Schmidt Ferenc értékesítési vezető, Belimo
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9.55-10.15     Klímagerenda igény vezérelt szellőztetéssel
                      Galac József, Lindab Kft.

  

10.15-10.30   SZÜNET/reklámok

  

10.30-11.00   Jobb levegőt! Családi háztól a nagy épületekig. Ismerje meg 
                      az intelligens szellőzési megoldásokat!
                      Engel-Ziegler György kereskedelmi vezető, Aereco Légtechnika Kft.

  

11.00-11.20   Társasházak szellőztetési megoldásai
                      Kovács István műszaki vezető, Helios ventilátorok - 
                      Kamleithner-Budapest Kft.

  

11.20-11.40    Hővisszanyerős szellőztető rendszer és ablaknyitás 
                       összehasonlító vizsgálata
                       Dimitrov Andor technical sales support, Zehnder GmbH

  

11.40-11.55    SZÜNET/reklámok

  

11.55-12.15   Télen is fontos a szellőztetés - Korszerű lakásszellőztető 
                       rendszer
                      Taródi-Nagy András, Vaillant Saunier Duval

  

12.15-12.35   Új hűtőközegtrendek a klímatechnikában - termékek, 
                      kiválasztási segédlet és esettanulmányok
                      Juhász László kereskedelmi vezető, Climalife Kft.
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12.35-13.15    EBÉDSZÜNET/reklámok

  

13.15-14.00    A klímagázokkal kapcsolatos információk, aktuális kérdések
                       Kiss Hermina és dr. Szabó István, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

  

14.00-14.20    Igényvezérelt szellőzési megoldások klímagerenda és 
                       VAV rendszerekben
                       Pintér László műszaki igazgató, Airvent Légtechnikai Zrt.

  

14.20-14.40    Speciális légszárítási feladat megoldása. Esettanulmány.
                        Nyárády Győző, értékesítési vezető, Rosenberg Hungária 
                        Lég- és Klímatechnika Kft.

  

14.40-14.55     SZÜNET/reklámok

  

14.55-15.15     A légnedvesítés és az egészség összefüggései
                        Pálfi László műszaki vezető, Brek Károly üzletfejlesztési 
                        vezető, Br.Gal Zöldautó Kft.

  

15.15-15.30     Fieldpiece újdonságok
                        Tóth Attila, Szerzortechnika Kft.

  

15.30-15.50     Egyszerűsítse munkáját Testo digitális mérőműszerekkel
                        Horváth Áron termékmenedzser, Testo Kft.

  

15.50-16.20     A közeljövő hűtőközegei
                        Várkonyi Nándor elnök, HKVSZ
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16.20               Ajándéksorsolás: a Rothenberger ajándékaival:
                        Kisorsolásra kerül egy SANIFRESH klímatisztító spray 12 db-os 
                        készlet és egy nyomatékkulcs készlet.

  

  

  

A rendezvényen való részvétel mindkét formában ingyenes, de előzetes jelentkezéshez
kötött.  A konferencia előtti
napon az online programra jelentkezőknek e-mailben megküldjük a közvetítés linkjét. A
személyesen résztvevőknek is küldünk visszajelzést a regisztrációjukról.

  

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: október 15., péntek, 18 óra

  

Regisztráció a személyes helyszíni részvételre itt
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Regisztráció az online közvetítésre itt

  

  

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, vagy annak megbízottja
fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek
lehetnek. A fényképeket és videókat a rendezvény szervezője elektronikus vagy nyomtatott
médiumaiban (pl. Facebook oldalán, weboldalán, szaklapjában) közzéteheti, de direkt
reklámcélból nem használja fel. Ha nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön, kérjük, jelezze
ezt a rendezvény fotósa, videósa felé!

  

Bővebb tájékoztatás a rendezvényről:

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

  

Kárpáti Zoltán, hirdetési vezető
hirdetes@megsz.hu , 70/206-3631
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