
Megújuló energiák hasznosítása az épületgépészetben
n Megújuló energiaforrások
n Pellet-, faapríték-, hasábfatüzelés új dimenzióban
n Kazánok, tárolók hidraulikai kapcsolásai
n Tervezési irányelvek

Megoldások a kondenzációs technika és a napenergia-hasznosítás illesztésére,
ezek fejlesztési irányai a Termomax Kft.-nél
n Napenergia-hasznosító berendezések mûszaki�technológiai kialakításai
n Napenergia-hasznosítás a gázkazán üzemére
n Kompakt megoldások a két berendezés egyesítésére
n Fejlesztési irányok a Termomax Kft.-nél a különbözõ energiaforrások egy egységbe való
integrálására

Az energiahatékony kéményrendszerek � Schiedel ABSOLUT
n Kéményrendszer minden tüzelõanyaghoz és minden tüzelõberendezéshez n Alacsony energia-
igényû és passzívházak kéménye n Hõhídmentes kéményépítés n A tüzelõanyag-váltás biztosítéka
� W3G-minõsítés

Kéményfelújítás és építés Schiedel fém kéményrendszerekkel
n Az új magyar kéményszabvány legfontosabb új elõírásai a fém kémények szereléséhez és
beépítéséhez n Flexibilis kéményfelújítás � innovatív hõszigetelt kémények

Felületfûtés/hûtés a csökkentett energiafelhasználás érdekében
n A sugárzó fûtõ/hûtõ rendszerek mûködési elvérõl
n Alacsony hûmérsékletû fûtõ/hûtõ rendszer méretezési sajátosságai
n A Wavin energiahatékony felületi fûtõ/hûtõ rendszerei
n Geotermikus energia hasznosítása
n Gyakorlati ismeretek, szerelési és üzemeltetési tapasztalatok
n A Wavin átfogó mûszaki támogatása a tervezéstõl a kivitelezésig

Fûteni nem csak radiátorral lehet � kapulégfüggönyök szerepe a légtechnikában
n Légfüggönyök mûszaki háttere, alkalmazása, felhasználási területei
n A helyiség klímájára gyakorolt hatásai: lég- és hõtechnikai hatások a bejárati térben
n Fizikai befolyásoló tényezõk � külsõ hatások az ajtó/kapu terében
n A kapulégfüggöny hatásmechanizmusa és mûködésének bizonyítása

Praktikum és design a fürdõszobában
n Fürdõszobák harmonikus helykihasználása, fürdés és zuhanyozás a fürdõkádban
n Élettartamot növelõ anyagok és megoldások a fürdõszobában: PU-Plus akril fürdõkádak, PU akril
zuhanytálcák, öntött mûmárvány zuhanytálcák és mosdók, vízkövesedés-gátlóval kezelt üvegfelü-
letek, impregnált bútorok, elnyûhetetlen csúszkarendszer, automata ajtóemelõ zuhanyajtóknál

n Biztonság a fürdõszobában: világítótestek és elektronika

Minõségi szakmai nap épületgépészeknek

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

A program 9.00�16.30 óráig tart, közben kávészünetek és ebéd. Az elõadások
sorrendje változó. A belépés és az ebéd díjtalan. Tisztelettel várjuk!

Megoldások a környezettudatos
és energiahatékony tervezéshez

Megoldások a környezettudatos
és energiahatékony tervezéshez



Dátum Város Helyszín

November 4. Buda Hotel Ventura, Fehérvári út 179.

November 9. Gyõr Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d.

November 11. Szeged Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

November 16. Debrecen Hotel Nagyerdõ, Pallagi út 5.

November 23. Miskolctapolca Hotel Kitty, Pazár István sétány 1.

November 24. Pécs Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37�39.

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

V Á L A S Z F A X : 7 2 / 5 1 6 - 4 4 3
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik városban kíván részt venni a rendezvényen!

Jelentkezési határidõ a rendezvény elõtt három nappal.
A programra e-mailen is jelentkezhet: palla.zsofia@megsz.hu
Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.

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

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

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

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

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

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

A cégem szerelésselo, tervezésselo, mindkettõvelo, kereskedelemmelo,

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

Cégem alkalmazottainak száma: o 0�5 o 6�10 o 11�20 o 20 felett

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: 72/516-442,
fax: 72/516-443, mobil: 30/216-6468, palla.zsofia@megsz.hu � www.megsz.hu

EGY HASZNOT HOZÓ DÖNTÉS: LÉPJEN BE A MÉGSZ-be 2011-re!

� 15% kedvezményt adunk az oktatásainkra

� 50% kedvezmény az Energiaõr 1.0 szoftverre

� Csak tagjainknak ingyenes hírlevél (Csõposta) pályázatokról, jogszabályváltozásokról

� Ingyenes Magyar Installateur-elõfizetés

� A belépés után ingyenesen elküldjük Önnek Meszlényi Zoltánnak a Központi fûtések üzembe helye-
zésérõl és Gyárfás Attilának a GMBSZ értelmezésérõl írt szakkiadványát.

Ha most jelzi belépési szándékát a 2011-es évre, a tagi szolgáltatásokat
és kedvezményeket már idén igénybe veheti!

o Kérem tagfelvételemet a 2011-es évre.

Az alapszabállyal (megtekinthetõ a www.megsz.hu-n) egyetértek és megtartom.

Az éves tagdíj 18 000 Ft. Hamarosan válaszolunk Önnek!

Hivatalos lapunk
és médiapartnerünk:


