
Hozza el névjegykártyáját 

és nyerjen külföldi 

szakmai utakat a Schell-el 

és a Purmo-val!

Minõségi szakmai rendezvény tervezõknek, kivitelezõknek
A Magyar Mérnöki Kamaránál a kreditpont-elbírálás folyamatban van. A kreditpontos kérelmet 
tervezõre, felelõs mûszaki vezetõre, mûszaki ellenõrre és szakértõre adtuk be.

Kreditpontos igazolást csak a teljes rendezvényen való részvétel esetén adhatunk ki!

A program 9.00–16.00-ig tart, az elõadások közben kávészünetek és ebéd. Az elõadások 
sorrendje változó. A belépés és az ebéd díjtalan. Tisztelettel várjuk!

Hõsugárzó valamint hõlégbefúvásos fûtések tervezési és alkalmazási megoldásai nagy 
légterû épületek esetén
n A PAKOLE Trade Kft. történetének és jövõt érintõ fejlesztési irányainak ismertetése
n Magyarországon fejlesztett, gyártott és forgalmazott fûtõkészülékek, valamint azok nagy 

épületekben való alkalmazhatóságának bemutatása
n Tervezési javaslatok hõsugárzó és hõlégbefúvó készüléktípusok alkalmazása esetén
n Hõsugárzók tervezése során felmerülõ leggyakoribb hibák bemutatása és azok megoldásai

Nagy épületek csapadékvíz- és szennyvízelvezetési rendszereinek tervezése
n A globális klímaváltozás hatása a nagy kiterjedésû lapostetõk csapadékvíz-elvezetõ 

rendszereinek tervezésére
n Magas épületek szennyvízelvezetõ rendszereinek tervezésével kapcsolatos hidraulikai kérdések

Új fejlesztésû szivattyúk az energia-megtakarítás szolgálatában
n Hûtési rendszerek szivattyúzási sajátosságai, viszkózus közegek alkalmazása
n Az elsõ száraztengelyû EC-motoros szivattyú bemutatása
n Legkorszerûbb szivattyúfejlesztések, azok hatása a szivattyú üzemviteli költségekre
n Szivattyúberuházások kiértékelése az életciklus költségek kiszámításával

Víztakarékosság és ivóvíz-higiénia
n A víztakarékosság és vízhigiénia fontossága, szükségessége
n A WELL (Water Efficiency Label) rendszere: a szerelvények vízfelhasználás szerinti kategorizálása
n A szaniterhelyiségek higiénia-tudatos tervezése, nyilvános, félnyilvános és ipari helyiségekben
n Higiéniai rizikók, megoldások a higiéniai veszélyek megelõzésére, a korszerû 

szerelvénymegoldások beépítésére

Lapradiátorok alkalmazása a modern épületekben
n Purmo lapradiátorok compact és beépített szelepes típusváltozatai
n Dizájn lapradiátorok horizontális és függõleges verziói
n Tervezési és szerelési tanácsok fürdõszobai fûtõtestekhez
n Konvekciós és ventilátoros padlókonvektorok fûtésre, hûtésre
n Radiátorok és fûtõtestek elõnyei az alacsonyhõmérsékletû rendszerekben

Modern fûtési rendszerek víztechnológiája
n A fûtéstechnika fejlõdési irányai
n Fûtésrendszerek hõátadó közegével szemben támasztott feltételek, vízkezelési problémák, 

tipikus meghibásodások
n Fûtésrendszerek vízkezelés berendezései és vegyszerei
n Fûtõközeg helyszíni és laborvizsgálatai és eszközei

Szakaszos fûtési igényû, nagyméretû (légterû) épületek energiahatékony fûtési megoldásai
n Hogyan és hová érdemes hõlégfúvókat telepíteni, mûszaki megoldások ismertetése
n Energiamegtakarítás modulációs és/vagy kondenzációs technika alkalmazásával
n Kiválasztási, méretezési, mûködtetési és vezérlési kérdések
n Hõlégfúvó beruházások kiértékelése az életciklus-költségek figyelembevételével

Nagy épületek gépészeti tervezése 
és kivitelezése
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Kérjük, jelölje meg, hogy melyik városban kíván részt venni a rendezvényen!
Jelentkezési határidõ a rendezvény elõtt három nappal.

A programra e-mailen is jelentkezhet: rendezveny@megsz.hu
Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.

NAgy éPüLETEK géPéSzETi TERvEzéSE éS KiviTELEzéSE 2013

*A jelentkezõ ezen jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait a Magyar Épületgépészetért Kft. és a résztvevõ 
cégek feldolgozzák és késõbbi szakmai rendezvényekre való meghívásra, valamint szakmai információk küldése céljá-
ra felhasználják. A személyes adatok kitöltése önkéntes.
Leiratkozási lehetõség a címlistáról: szervezoiroda@megsz.hu vagy telefonon: 72/516-442

Dátum Város Helyszín

2013. március 20. gyõr Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d

2013. március 27. Pécs Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37–39.

2013. április 3. Miskolc City Hotel, Csabai Kapu 6-8.

2013. április 17. Debrecen Hotel Nagyerdõ, Pallagi út 5.

2013. április 24. Budapest Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12–14.

2013. május 8. Szeged Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

2013. május 23. gödöllõ  Szent istván Egyetem, Páter Károly u. 1.

Név*:  ...................................................................................................................

Cégnév:  ...............................................................................................................

Lakcím:  ................................................................................................................

Telefon:  ............................................ Mobil:  ...................................................

E-mail: ..................................................................................................................

Kamarai azonosító:  ..............................................................................................

A cégem o szereléssel,

	 o tervezéssel,

	 o kivitelezéssel,

	 o kereskedelemmel,

 mással ................................................................................. foglalkozik.

Köszönjük jelentkezését, várjuk a megjelölt napon és helyszínen!

A jelentkezésre visszaigazolást nem küldünk. Szervezõ: a Magyar Épületgépészetért 
Kft., a Magyar Épületgépészek Szövetsége szolgáltató szervezete • Telefon: 30/216-
6468, 72/516-442, fax: 72/516-443 • rendezveny@megsz.hu • www.megsz.hu

Hírlevél pályázatokról, 
jogszabályokról

a Magyar Épületgépészek 
Szövetsége szaklapja 


