Gáz- és villamosenergiamegtakarítási megoldások 2013
Gyakorlatias szerelõi oktatás szerelõknek és érdeklõdõ szakmabelieknek
A Magyar Mérnöki Kamaránál a kreditpont-elbírálás folyamatban van. A kreditpontos kérelmet
tervezõre, felelõs mûszaki vezetõre, mûszaki ellenõrre és szakértõre adtuk be.
Kreditpontos igazolást csak a teljes rendezvényen való részvétel esetén adhatunk ki!

A program 15.00 órakor kezdõdik és vacsorával zárul. Az elõadások sorrendje
változó. A belépés és a vacsora díjtalan. Tisztelettel várjuk!

Saunier Duval energiahatékony megoldások a fûtéstechnikában
n
n
n
n
n
n

Nagyteljesítményû (45, 65 kW-os) kondenzációs kazánok
Villamos kazánok alkalmazásai, mûködési tapasztalatok
Gázkészülékcserék, kondenzációs kazánok alkalmazása
Égéstermékelvezetõ-rendszerek – beépítési példák, bemutató
Helio-Set napkollektoros rendszerek melegvíz-készítésre
ÉVA szerelõi partnerprogram ismertetése

Innovatív és megbízható megoldások a napenergia hasznosításban
n Energia elnyelés felsõfokon: szabadalmaztatott, új típusú kollektor gyártás
az ausztriai szolár specialista gyárában
n Újdonság: családi házas napkollektoros rendszerek állandó távfelügyelete egyszerû
módon; TiSUN SD-kártya használata a vezérlésekben
n Frissvizes kombi tárolók alkalmazásának elõnyei; fókuszban a Pro-Clean® napkollektoros rétegtároló

Nagyhatásfokú szivattyúk új generációja
Technológiaváltás a szivattyútechnikában
Érvényes ErP-elõírások, szivattyúk energiacímkéje
Energiahatékonysági index számítása és alkalmazása
Új, nagyhatásfokú motortechnológiával szerelt szivattyúk, az ErP-elõírások hatása
a szivattyúk fejlesztésére, és a szivattyúpiacra
n Energiamegtakarítás Dp-c, Dp-v, Dp-T fordulatszám-szabályozással, megtérülés
n
n
n
n

2013 kihívásai, a REHAU stratégiaváltása az épületgépészet területén
n Stratégiaváltás a megújuló energiák területén
n Alacsonyhõmérsékletû felületfûtési rendszerek, a felület közeli
épületszerkezettemperálás (BKT) ismertetésére
n A RAUTITAN-rendszer új fém idomgeneráció bemutatása, tájékoztatás a változtatás
rendeleti háttérrõl
n Ásványi anyaggal töltött RAUPIANO LIGHT hangcsillapított lefolyórendszer bemutatása, zajvédelmi követelmények
n REHAU ipari alkalmazások

Gáz- és villamosenergia-megtakarítási megoldások

Válaszfax: 72/516-443
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik városban kíván részt venni a rendezvényen!
Jelentkezési határidõ a rendezvény elõtt három nappal. A programra e-mailen is jelentkezhet:
rendezveny@megsz.hu Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.

Dátum

Város

Helyszín

február 5.

Gyõr

Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d.

február 6.

Budapest

Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12-14.

február 12.

Budapest

Hotel Ventura, Fehérvári út 179.

február 13.

Eger

Hotel Flóra, Fürdõ u. 5.

február 19.

Szolnok

Garden Hotel, Tiszaligeti sétány

február 20.

Kecskemét

Sport Hotel, Izsáki u. 15/a.

február 26.

Miskolc

Bástya Hotel, Miskolctapolcai út 1-3.

február 27.

Salgótarján

Kiskulacs Vendéglõ, Kassai sor 40.

március 5.

Zalaegerszeg

Erdõgyöngye Vendégház, Alsóerdei út 0115/2

március 6.

Kaposvár

Turul Étterem, Kisfaludy u. 9.

március 19.

Nyíregyháza

Lugas Hotel, Prága u. 3.

március 20.

Debrecen

Hotel Nagyerdõ, Pallagi út 5.

március 26.

Szekszárd

Hotel Korona, Fáy A. u. 2.

március 27.

Veszprém

Hotel Gizella, Jókai Mór u. 48.

április 3.

Pécs

Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37-39.

április 4.

Szombathely

Hotel Pelikán, Deák F. u. 5.

április 16.

Békéscsaba

Fenyves Hotel, Ifjúsági tábor 1701.

április 17.

Szeged

Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

április 23.

Tata

Hotel Gottwald, Fekete u. 1.

április 24.

Székesfehérvár

Kertész Csárda, Iszkaszentgyörgyi u. 2.

Név*: ..................................................................................................................................
Cégnév: ..............................................................................................................................
Lakcím: . .............................................................................................................................
Telefon: ...................................................

Mobil: ...........................................................

E-mail:.................................................................................................................................
Kamarai azonosító: .............................................................................................................
A cégem

o szereléssel,
o tervezéssel,
o kivitelezéssel,
o kereskedelemmel,
mással.............................................................................................. foglalkozik.

Köszönjük jelentkezését, várjuk a megjelölt napon és helyszínen!
A jelentkezésre visszaigazolást nem küldünk. Szervezõ: a Magyar Épületgépészek
Szövetsége • Telefon: 30/216-6468, 72/516-442, fax: 72/516-443
E-mail: rendezveny@megsz.hu • www.megsz.hu

Hírlevél pályázatokról,
jogszabályokról

a Magyar Épületgépészek
Szövetségének szaklapja

*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

