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Ipari és technológiai újdonságok épületgépészeknek +
látogatás a budapesti Zwack Múzeumba

  

Tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással is egybekötött szakmai
napunk,mely az épületgépészet ipari és technológiai területével foglalkozik. 
A rendezvényen délelőtti programja szakmai előadások és kiállítás lesz, délutánra pedig
múzeumlátogatást lehet választani.

  

A rendezvényen csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt.

  

Időpont:   2021. november 10., szerda, 9.00-16.00

  

Helyszín:  Budapest, Lurdy Ház, 1. emeleti konferenciaterület, 5. terem
                  délután a budapesti Zwack Múzeum (1095 Bp., Dandár u. 1.)

  

Szervező:                   Magyar Épületgépészek Szövetsége

  

Szakmai partnerek:   MÉGSZ Ipari és Technológiai Tagozat
                                     Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter
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Tervezett program:

  

8.30                Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55                Megnyitó/bevezető

  

9.00-9.30        Rövid Zwack történelem
                       Szakács Brigitta látogatóközponti munkatárs, Zwack Múzeum

  

9.30-10.00      Modern ipari tüzelőberendezések
                        Hegyi Gábor vevőszolgálati vezető, Weishaupt Hőtechnikai Kft.

  

10.00-10.20    ISIFLO innovatív mechanikus PE csőkötő rendszer gázipari 
                       alkalmazási lehetőségei
                       Orosz Norbert kereskedelmi ágazat igazgató, Kristály Kft.

  

10.20-10.35    SZÜNET

  

10.35-11.05    Ipari nyomásfokozó berendezések
                       Rokonál Géza főmérnök, ipari üzletág, Wilo Magyarország Kft.

  

11.05-11.25     Lemezes hőcserélők ipari alkalmazásokhoz – Danfoss
                        újdonságok     
                        Hegel István sales manager, Danfoss Kft.
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11.25-11.55     Gőzfelhasználás az iparban
                        Biberika János termékmenedzser, Bepatek Kft.

  

11.55-12.10     SZÜNET

  

12.10-12.40     Speciális légszárítási feladat megoldása a Rosenbergtől
                          Nyárády Győző, Rosenberg Hungária Kft.

  

12.40-13.00     Emisszió és termográfia az iparban Testo mérőműszerekkel
                         Voloscsuk Igor, Testo Kft.

  

13.00-13.30     EBÉD

  

13.30               Indulás a délutáni programra:
                        látogatás a budapesti Zwack Múzeumba

  

Az előadások közötti kávészünetekben a kiállítói standok tekinthetők meg a terem előterében. A
szünetekben kávéval, üdítővel, az ebédszünetben szendvicsekkel látjuk vendégül a
résztvevőket.

  

A délutáni program részletei:

  

Látogatás a budapesti Zwack Múzeumba, vagyis Unicum Házba (1095 Budapest, Dandár u.
1.). Vezetett túra a régi lepárlóba és pincébe, 2 ital kóstoló (Unicum és Unicum Szilva),
kiállítótér és minipalackgyűjtemény megtekintése. A látogatók a végén 5% kedvezménnyel
vásárolhatnak a mintaboltban. A résztvevők száma korlátozott, max. 80 fő.
Figyelem! A múzeum vezetőinek döntése szerint ezen a programon is csak védettségi
igazolvánnyal
rendelkezők vehetnek részt, illetve a látogatás közben 
kötelező
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a szájat és orrot is eltakaró 
maszk
használata.

  

Kérjük gondolja át, hogy szeretne-e részt venni a délutáni programon, és jelezze ezt már az
előzetes online jelentkezésnél! A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk, ha a
létszám betelt, az ezen felül jelentkezőket értesíteni fogjuk erről.

  

Természetesen van mód csak a délelőtti előadásokon való részvételre is, ezt is a jelentkezésnél
jelezheti.

  

A teljes rendezvényen való részvétel ingyenes, de az előzetes jelentkezés kötelező. A
regisztrációra pár napon belül visszaigazolást küldünk.

  

A délutáni programon való résztvevők száma korlátozott és csak a délelőtti programban
résztvevők számára biztosított. 

  

Jelentkezési határidő: november 8., hétfő, 16 óráig
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Online jelentkezés itt

  

Bővebb tájékoztatás:

  

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

  

Kárpáti Zoltán, hirdetési vezető
hirdetes@megsz.hu , 70/206-3631
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