
Komfortos fûtési–hûtési rendszerek beszabályozása (változó és állandó térfogat-
áramú rendszerek)
n Kétcsöves fûtések hidraulikája
n Fan-coil-szabályozás
n Állandó térfogatáramú rendszerek

Környezettudatosság a keringetõ szivattyúk kiválasztásában és szabályozásában
n Környezettudatosság a szivattyútechnikában
n HMV cirkulációs szivattyúk vezérlése, változások a  Grundfos-gyártmányoknál
n Új szivattyúk a Grundfos S 100 sorozatban
n MAGNA-szivattyúk rövid áttekintése, szabályozási módok megválasztása
n Új EU-irányelvek az energiafelhasználás területén

Hõ- és hangszigetelés a korszerû épületgépészetben
n Hõveszteségek leggyakoribb elõfordulása és mértéke az épületgépészetben
n Zajforrások és hangszigetelés a korszerû épületekben
n A tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés szempontjainak összehangolása
n Hõ- és hangszigetelõanyagok kiválasztási szempontjai
n Kivitelezések hibalehetõségei légcsatornák és csõvezetékek hõszigetelésekor

Rendszerszemlélet az Immergas-nál
n Korszerû fûtési rendszerek kialakítása kondenzációs készülékekkel
n Szabályozástechnika egyszerûen és gyorsan
n Égéstermék-elvezetõ rendszerek és méretezési szempontjaik
n A gázkészüléket nem csak eladni kell: a szolgáltatói háttér fejlesztése

Energiahatékonyság és mûszaki biztonság mûszeres vizsgálata
n Termográfiás vizsgálati lehetõségek
n Levegõminõség-vizsgálat
n Tüzelõberendezés optimális beszabályozása
n Mûszaki–biztonsági felülvizsgálatok mûszerei

Minõségi mûanyag csõrendszerek alkalmazása lakó- és középületekben
n Ötrétegû csõrendszerek szerkezeti felépítése, élettartama
n Ötrétegû csövek gyártástechnológiája
n Esõvízkezelés
n Zajcsillapított PP-lefolyórendszer

Szolárrögzítések
nMÜPRO-szerelõsínek statikai méretezõ szoftver ismertetése
n Szolár rögzítõ elemek bemutatása
n A napkollektor szélterhelésének számítási módszere
nNapkollektor hóterhelésének számítási módszere

Minõségi szakmai nap, melynek keretében a gázszolgáltató
tájékoztatást tart az aktuális mûszaki kérdésekrõl
A Magyar Mérnöki Kamaránál a kreditpont-elbírálás folyamatban van. A kreditpontos
kérelmet tervezõre, felelõs mûszaki vezetõre, mûszaki ellenõrre és szakértõre adtuk be.

A program 9.00–17.00-ig tart. Az elõadások sorrendje változó.
A belépés és az ebéd díjtalan. Tisztelettel várjuk!

A rendezvény végén kisorsoljuk az elõadó cégek által felajánlott
értékes ajándékcsomagot!

Újdonságok az energiahatékony
és komfortos épületgépészetben 2010
Újdonságok az energiahatékony
és komfortos épületgépészetben 2010



Dátum Város Helyszín

február 16. Pécs Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37–39.

február 17. Kaposvár Inkubátorház, Ond vezér u. 1.

február 18. Zalaegerszeg Erdõgyöngye Vendégház, Alsóerdei út

február 23. Szolnok Liget Hotel, Tiszaliget

február 24. Székesfehérvár Szárcsa Csárda, Szárcsa u. 1.

március 2. Eger Hotel Flóra, Fürdõ u. 5.

március 3. Pest Hotel Ében, XIV. ker. Nagy L. kir. útja 15–17.

március 4. Buda Hotel Ventura, Fehérvári út 179.

március 10. Szekszárd Hotel Korona, Fáy A. u. 2.

március 11. Kecskemét Sport Hotel, Izsáki u. 15/a.

március 17. Miskolctapolca Hotel Kitty, Pazár István sétány 1.

március 18. Salgótarján La Fiesta Étterem, Pécskõ út 15.

március 23. Debrecen Hotel Nagyerdõ, Pallagi út 5.

március 24. Nyíregyháza Ózon Panzió, Csaló köz 2.

március 30. Szeged Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

március 31. Békéscsaba Békéscsabai Ipartestület, Kossuth tér 8.

április 7. Szombathely Hotel Pelikán, Deák F. u. 5.

április 8. Gyõr Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d.

április 21. Tata Hotel Gottwald, Fekete u. 1.

április 22. Veszprém Hotel Gizella, Jókai Mór u. 48.

*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: szervezoiroda@megsz.hu

Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.

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

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

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

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

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

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

A cégem szereléssel o, tervezéssel o, mindkettõvel o, kereskedelemmel o,

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: Magyar Épületgépészek Szövetsége • Telefon: 30/866-7885, 72/516-442,
fax: 72/516-443 • szervezoiroda@megsz.hu • www.megsz.hu

«««  EGY HASZNOT HOZÓ DÖNTÉS: LÉPJEN BE A MÉGSZ-BE! «««
– 15% kedvezményt adunk az oktatásainkra
– Csak tagjainknak ingyenes hírlevél (Csõposta) pályázatokról, jogszabályváltozásokról
– Ingyenes Magyar Installateur-elõfizetés
– A belépés után ingyenesen elküldjük Önnek Meszlényi Zoltánnak a Központi fûtések üzembe

helyezésérõl és Gyárfás Attilának a GMBSZ értelmezésérõl írt szakkiadványát.

MÉGSZ: rendezvények, képzések, kapcsolatok, információk, érdekvédelem

o Kérem a felvételemet a Magyar Épületgépészek Szövetségébe.

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

Az éves tagdíj 18 000 Ft. Hamarosan válaszolunk Önnek!


