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A rendezvényen való személyes részvétel 10 F-gáz kreditpontot ér

  

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely a
megújuló energiahasznosítás 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 3., csütörtök, 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)

  

A rendezvényen való személyes részvételért 10 F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az arra
jogosultaknak.
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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: 2020.08. 18-án)

  

8.30                 Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55                 Megnyitó

  

9.05-9.25        Energiahatékonyság és komfortérzet-mérés Testo 
                       műszerekkel
                       Zuna László termékmenedzser, Testo Kft.

  

9.25-9.55        Konnektor a nap felé! Napenergia-hasznosítás a
                       megbízhatóság jegyében
                       Rácz József ügyvezető, Weishaupt Hőtechnikai Kft.

  

9.55-10.25      ARISTON hőszivattyúk alkalmazási lehetőségei
                       Falvi József, Ariston Thermo Hungária Kft.
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10.25-10.45    Recept 2021: Végy egy gázkazánt, adj hozzá egy
                       hőszivattyút…
                       Misinkó Sándor Megújuló energia üzletágvezető, Hajdu Zrt.

  

10.45-10.55    SZÜNET/reklámok

  

10.55-11.25    A split vajon mi? Klíma mint hőszivattyú: kérdések és
                       válaszok, lehetőségek, korlátok 
                       Medgyesi Tamás ügyvezető, Polar Klíma

  

11.25-11.45    Megújuló energia termelése és hasznosítása, napelemmel 
                       kombinált hőszivattyús rendszerek
                       Kovács Péter műszaki vezető, Gépész Holding

  

11.45-12.05    Kényelem, megtakarítás, hőszivattyú, okosan
                       Opitzer Gábor ügyvezető, SB Controls Kft.

  

12.05-12.15    SZÜNET/reklámok

  

12.15-12.35    Napelem és hőszivattyú a Vaillant kínálatában
                       Budavári István, Vaillant Saunier Duval Kft.

  

12.35-12.55    Remeha hőszivattyú, a jelen és a jövő kapcsolódása
                       Tóth Attila vezető mérnök tanácsadó, megújuló üzletág, 
                        Marketbau-Remeha Kft.

  

12.55-13.30    EBÉDSZÜNET/reklámok
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13.30-14.00    A hőszivattyú szerepe az épületgépészetben, fejlődési 
                       lehetőségek, irányok
                       Kiss Pál elnök, Magyar Hőszivattyú Szövetség

  

14.00-14.20    Innovatív, környezetbarát közvetítőközeges hőszivattyú
                       beüzemelések Magyarországon
                       Simon Sándor, Climalife Kft.

  

14.20-14.50    40 éve a hőszivattyú technikában, közel 1000
                       kivitelezett munka
                       Léderer András ügyvezető, Thermo Kft.

  

14.50-15.00    SZÜNET/reklámok

  

15.00-15.20    Amit a tervezés során már figyelembe kell venni!  - A sikeres 
                       biomassza  fűtés titkai
                       Boronkai Miklós ügyvezető, Öko Valentia Kft.

  

15.20-15.40    Az új METÁR pályázatok. A tavalyi pályázatok tapasztalatai
                       Nyilas Bálint megújuló energia szakértő, Magyar Energetikai és 
                       Közmű-szabályozási Hivatal

  

15.40-16.10    Napenergia piaci helyzetkép: trendek, elemzések, jövőkép
                     Horváth Balázs, Solarity

  

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: augusztus 31., hétfő

  

Regisztráció a személyes helyszíni részvételre itt

  

Regisztráció az online közvetítésre itt

  

  

                          A szakmai nap kiállítói:                          
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A nyomtatható meghívó letölthető itt

  

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