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    MMK 1,5 KREDITPONT  

ONLINE JELENTKEZÉS LENT!

  

Május 24-én, Gödöllőn a Szent István Egyetem által szervezett "Értékteremtő Épületgépészet
Konferencia és Kiállítás" keretén belül kerül sor a szövetség szakmai programjára, amely
korábban már Budapesten és a régióközpontokban megrendezésre került. A tervezői
rendezvényen az érdeklődő kivitelező kollégákat is szívesen látjuk!

  

A program 13.30-tól 17.30-ig tart, közben kávészünetek.  A belépés díjtalan.

  

A Magyar Mérnöki Kamara határozata szerint (törzsszám: 03/2012/0057) a rendezvényen való
részvétel 1,5 kreditpontot ér.
A kreditpontos kérelmet tervezőre, felelős műszaki vezetőre, műszaki ellenőrre és szakértőre
adtuk be.

  

FONTOS: A Kamara határozata értelmében a teljes rendezvény-sorzozatra egy törzsszám
érvényes, így aki már részt vett a "Nagy épületek korszerű, energiahatékony gépészete" c.
szakmai program valamely korábbi állomásán (Debrecen, Szeged, Miskolc, Győr, Pécs,
Budapest - ld. a jelentkezési lapot), annak nem tudunk újabb kreditigazolást kiállítani, mivel az
azonos törzsszám miatt csak egyszeri részvétel esetén számítható fel pontérték. Megértésüket
köszönjük!

  Témakörök: 
     
    -  13.30-14.15 Korszerű      vízkezelési gyakorlatok a nagy épületek vízellátásában (BWT)   
    -  14.15-14.35 Szakaszos fűtési igényű, nagyméretű (légterű) épületek energiahatékony
fűtési megoldásai ( Két Kör Kft.)  
    -  Kávészünet  
    -  14.50-15.10 Energiahatékony, minőségi rendszer- megoldások az Uponortól (Uponor)  
    -  15.10-15.55 Légkezelők      nagy épületek szellőztetésére – EuroVent
energiahatékonysági kategóriák ( BSH)   
    -  Kávészünet  
    -  16.15-17.00 Nagy      teljesítményű hűtő- és klímarendszerek tervezése, szivattyúi és     
szabályozásuk ( Wilo)   
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A részletes információkat tartalmazó meghívó letöltése itt!

  

A jelentkezési lap letöltése itt!

  

  

Korábbi helyszínek:

  

2012. április 4. Debrecen

  

2012. április 5. Szeged

  

2012. április 17. Győr

  

2012. április 19. Miskolc

  

2012. április 24. Pécs

  

2012. április 26. Budapest
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ONLINE JELENTKEZÉS EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN!

  

Kattintson a város nevére és töltse ki online a jelentkezési lapot:

  2012. május 24. Gödöllő
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFYycGpOdHZQRVU4OUJvdFk2VXByMnc6MA#gid=0

