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A rendezvényen való személyes részvételért
8 F-gáz kreditpont adható *

  

Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely a
megújuló energiahasznosítás területével foglalkozik.

  

Az egész napos programon szakmai előadások hangzanak el, a szünetekben a kiállítóké
lesz a főszerep.

  

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

  

Időpont:   2022. szeptember 21., szerda, 9.00-16.00

  

Helyszín:  Budapest, Lurdy Ház, 1. emeleti konferenciaterület, 4. terem
                 (Budapest, IX. ker., Könyves Kálmán körút 12-14.)

  

Szervező:  Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

* A program 14.25 óráig tartó részén való részvételért 8 F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az
arra jogosultaknak. Erre való igényét az előzetes regisztrációnál jelezheti.

 1 / 5



Szeptember 21. Budapest - X. Megújuló Energia Szakmai Nap

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2022. szeptember 23. péntek, 15:28

  

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:

  

8.30               Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55               Megnyitó/bevezető

  

9.05-9.35       A megújuló energia helyzete jelenleg Magyarországon
                      Bagi Attila főosztályvezető-helyettes, Magyar Energetikai és
                      Közmű-szabályozási Hivatal / Felkérés alatt

  

9.35-10.05     Az Ép-Gépész megoldásai megújuló energia hasznosításával, 
                      a leggazdaságosabb energiafelhasználásra - Napelemes 
                      rendszereink, Atlantic, Baxi és Concept
                      hőtermelőkkel párosítva
                      Kovács Péter termékmenedzser, Gépész Holding

  

10.05-10.35   Használati melegvíz készítése hőszivattyúval?
                      Bakonyi Kornél ügyvezető, CoolTech Hűtéstechnikai Kft.
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10.35-10.55   SZÜNET

  

10.55-11.25   Splitklímák különleges megoldásai – hogyan hoz ki a
                      szoftverfejlesztés több és több képességet ugyanabból 
                      az eszközből
                      Medgyesi Tamás ügyvezető, Cool Klíma

  

11.25-11.45   Panasonic Aquarea-Online Tool és EcoFlex rendszer
                      bemutatása
                      Sinka András, Panasonic Heating & Ventilation 
                      Air-conditioning Europe

  

11.45-12.05   SZÜNET

  

12.05-12.35   Megújuló hőszivattyús kínálat a Vaillant – Saunier Duval
                      termékei között
                      Hartai Mátyás oktatómérnök, Vaillant Saunier Duval Kft.

  

12.35-13.00   Villamos áram, és gázszámla csökkentése a HAJDU tárolókkal
                       és hőszivattyúkkal: H- és B-tarifával használható 
                       HAJDU termékek
                       Helmeczi Árpád OEM mérnök-kereskedő, Hajdu Zrt.

  

13.00-13.30   EBÉDSZÜNET

  

13.30-14.00   Hogyan érinti az új rendelet a hőszivattyús megoldásokat
                       Kiss Pál elnök, Hőszivattyú Szövetség

  

14.00-14.25   Változó mérési igények, fókuszban az energia hatékonyság
                      Zuna László, Testo Kft.
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14.25-14.40    SZÜNET

  

14.40-15.00    Rezsicsökkentés biomasszával – biomassza fűtési rendszerek 
                       kialakítási és üzemeltetési kérdései
                       Boronkai Miklós ügyvezető, Öko Valentia Kft

  

15.00-15.30    Napelemes rendszerek új dimenziója, avagy van új a Nap alatt
                       Sándor László, Direct Home Energy

  

15.30-16.00    Felértékelődnek a napelemes rendszerek és energiatárolási 
                       megoldások
                       Horváth Balázs menedzser, Solarity Kft.

  

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezést kérünk.

  

Jelentkezési határidő: szeptember 16., péntek

  

J elentkezés itt
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    Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, vagy annak megbízottjafénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőeklehetnek. A fényképeket és videókat a rendezvény szervezője elektronikus vagy nyomtatottmédiumaiban (pl. Facebook oldalán, weboldalán, szaklapjában) közzéteheti, de direktreklámcélból nem használja fel. Ha nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön, kérjük, jelezzeezt a rendezvény fotósa, videósa felé!  Bővebb tájékoztatás a rendezvényről: Sőbér Lívia, projektszervezősober.livia@megsz.hu , 30/866-7885  Kárpáti Zoltán, hirdetési vezetőhirdetes@megsz.hu , 70/206-3631  
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