
Szeptember 25. Százhalombatta - VIII. Ipari és Technológiai Szakmai Nap

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2018. szeptember 27. csütörtök, 16:10

  

Ipari és technológiai újdonságok épületgépészeknek +
látogatás a MOL Dunai Finomítójába

  

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással és a százhalombattai finomítómű
bejárásával egybekötött szakmai napunk, mely az épületgépészet ipari és technológiai
területével foglalkozik.

  

Időpont:     2018. szeptember 25., kedd, 8.30-17.00

  

Helyszín:     Százhalombattai Barátság Kulturális Központ
                      (Százhalombatta, Szent István tér 5.)
                       délután a MOL Dunai Finomító

  

Szervező:                 Magyar Épületgépészek Szövetsége

  

Szakmai partnerek:MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat
                                   Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter

  

Program:
(Frissítve: 2018. 09. 21-én)
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8.30-10.10

  

Köszöntő
Pánger László elnök, MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat

  

Hibrid, ami nem négy keréken gurul
Husztra Attila, Henkel Magyarország Kft.

  

Emisszió és termográfia az iparban Testo mérőműszerekkel
Mihályi András termékmenedzser, Testo Kft.

  

Motoros megoldások hűtési-fűtési rendszerekhez
Páger Szabocs, BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

  

Csőátvezetések szakszerű víz- és gázzárása
Balázs Miklós ügyvezető, Hauff-Technik Hungária Kft.

  

10.10-10.30 SZÜNET

  

10.30-11.30

  

Virtus, a legújabb Danfoss szabályozó szerelvény
Egyházi Zoltán, távfűtés divízióvezető, Danfoss Kft 

  

Ipari és energetikai szabályozástechnika, szelepkialakítások különböző alkalmazásokra
Kiss Imre ügyvezető, Szabályzó és Kompenzátor Kft.
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Melyik a világ legtakarékosabb folyadékhűtős rendszere?
Popik Dénes mérnök-értékesítő, IMI International Kft. 

  

11.30-11.50 SZÜNET

  

11.50-12.40

  

A Trigon XXL egy igazi ipari kuriózum
Sántha Endre kereskedelmi vezető, ELCO (Ariston Csoport)

  

Wilo tűzivíz szivattyútelepek
Rokonál Géza főmérnök, Wilo Magyarország Kft. ipari üzletág

  

12.40 – 13.15 EBÉD

  

13.30-17.00
A MOL Dunai Finomító bejárása
Helyszín: Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.

  

Az előadások közötti kávészünetekben a kiállítói standok tekinthetők meg a terem előterében. A
szünetekben kávéval, üdítővel, az ebédszünetben szendvicsekkel látjuk vendégül a
résztvevőket.

  

A délutáni program részletei:

  

A kulturális központból 2 szervezett busz viszi a látogatókat a finomítóba és a program
végeztével vissza. A buszok 13.15-kor indulnak a kulturális központtól, gyülekező 13.10-kor a
főbejárat előtt.
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A finomítóba érkezés után a helyi konferenciateremben rövid bemutató előadást tartanak, majd
a látogatók visszaszállnak a buszokba és 2 csoportban, más-más program szerint folytatják a
helyszínbejárást:

  

-  Hosszabb program: az egyik csoport busszal megtekinti a finomítómű területét, és egyes
gépészeti részeket gyalogos bejáráson is megtekint, utóbbihoz beöltözik. A program végeztével
visszaszállnak a buszba, ami elviszi őket a Barátság Kulturális Központhoz. A visszaérkezés
várható ideje: 17.00-17.30 óra. A csoport létszáma maximum 40 fő lehet.

  

- Rövidebb program: a másik csoport busszal megtekinti a finomítómű területét és a
gőzfejlesztő kazánokat. Ennek a csoportnak nem kell beöltöznie. A program végeztével ők is a
busszal mennek vissza a Barátság Kulturális Központhoz. A visszaérkezés várható ideje:
16.00-16.30 óra. A csoport létszáma maximum 50 fő lehet.

  

Kérjük gondolja át, hogy melyik délutáni programon szeretne részt venni (hosszabb vagy
rövidebb), és jelezze ezt már az előzetes online jelentkezésnél! A helyszínen való módosításra
már nincs lehetőség. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk, ha a két csoport
létszáma betelt, az ezen felül jelentkezőket értesíteni fogjuk erről.

  

Természetesen van mód csak a délelőtti előadásokon való részvételre is, ezt is a jelentkezésnél
jelezheti.

  

A finomítóműbe való belépés és ott tartózkodás szigorú szabályokhoz kötött, ezért kérjük, hogy
a jelentkezésnél pontosan töltse ki a kötelező adatokat, hogy azt a MOL illetékeseinek
előzetesen leadhassuk!

  

A teljes rendezvényen való részvétel ingyenes, de az előzetes jelentkezés kötelező.

  

A délutáni programon való résztvevők száma korlátozott és csak a délelőtti programban
résztvevők számára biztosított. 
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FIGYELEM!
A hosszabb délutáni program csoportja betelt, így arra már nem tudunk elfogadni jelentkezést.

  

Jelentkezési határidő: szeptember 20., csütörtök

  

Online regisztráció itt

  

                            A szakmai nap kiállítói:                               

  

  

A nyomtatható meghívó letölthető itt

  

Bővebb tájékoztatás: 
Sőbér Lívia,  sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885
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