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 szakmai nap a Magyar Épületgépészek Szövetsége szervezésében

  

2011. november 16., Budapest, Hotel Ventura

  

 A szakmai napon – összefogva az érdekelt gyártói, kereskedelmi cégekkel – a biomassza
épületgépészeti hasznosításának lehetőségeit sokoldalúan és gyakorlatias szemlélettel
mutatjuk be a téma iránt érdeklődő tervezői és kivitelezői munkatársaknak. 

  

A célunk szakmai hagyomány teremtése: minden ősszel színvonalas, nyitott légkörű szakmai
nap keretében találkozzanak egymással a szakmai terület piacvezető és feltörekvő cégei
valamint a létesítő vállalkozások szakemberei.

  

Tematika:

  

A biomassza helye a megújuló energiaforrások között - Barótfi István (tanszékvezető, Szent
István Egyetem, Gödöllő)

  

A biomassza-tüzelés alapanyag-ellátása Magyarországon - Prof. Dr. Marosvölgyi Béla
(Nyugat-magyarországi Egyetem KKK, Sopron ökoenergetika kut. főirányvezető,professzor
emeritus) 

  

A biomassza fűtési módok összehasonlítása, nagytűzterű biomassza kazánok, nagybálás
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szalmatüzelés -A forrásszerzés tudománya energetikai beruházásokhoz - Sarusi-Kiss József
(ügyvezető, Altherm Kft.)

  

Biomassza tüzelés és fűtési puffertárolók - Flink János  (értékesítési vezető, Buderus
Hungária Fűtéstechnika Kft.)

  

Automata biomassza kazánok konstrukciós bemutatása alkalmazási példákkal - Boronkai
Miklós (ügyvezető, Öko Valentia Kft.)

  

Biomassza kazánok tervezési feladatai, feltételei - Páger Szabolcs (műszaki tanácsadó,
épületgépész mérnök, Herz Armatúra Kft.)

  

Sikeresen megvalósított biomassza-projektek - Beleznai Nándor (ügyvezető, okleveles
gépészmérnök, Wagner Solar Hungária Kft.)

  

Hőtermelés - BIO-gáz hasznosítás - Rácz József (okl. gépészmérnök, ügyvezető, Weishaupt
Hőtechnikai Kft.)

  

  

Időpont:

  

2011. november 16. 9.00-15.30

  

Helyszín:

  

 2 / 5



A biomassza energetikai hasznosítása az épületgépészetben

Szerkesztő: Hrabovszki Adrienn - Módosítás: 2011. november 15. kedd, 09:36

Budapest, Hotel Ventura (Budapest, XI. Fehérvári út 179.)

  

  

A Magyar Mérnöki Kamaránál a kreditpont-elbírálás folyamatban van.

  

Részvételi díj:

  

A részvételi díj előzetes jelentkezés esetén 1600 Ft + áfa. Jelentkezése után átutalási számlát
küldünk. A helyszínen vásárolt belépőjegy ára 2400 Ft + áfa.

  

A részvétel MÉGSZ-tagoknak 800 Ft + áfa.

  

A részvételi díj tartalmazza az előadások közti kávészünetek és az ebéd díját.

  

Szervező:

  

Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

  

Kapcsolat és további információ:

  

Hrabovszki Adrienn – projektszervező
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Telefon:             30/820-5609    

  

E-mail:  hrabovszki.adrienn@megsz.hu

  

  

Tájékoztatjuk, hogy az előregisztrációt lezártuk. A helyszínen még válthatók
belépőjegyek, 2.400,- Ft + áfa/fő áron.

  

Tisztelettel várjuk!

  

  

A szakmai nap együttműködő cégei:

  

        

  

  

 4 / 5

mailto:hrabovszki.adrienn@megsz.hu


A biomassza energetikai hasznosítása az épületgépészetben

Szerkesztő: Hrabovszki Adrienn - Módosítás: 2011. november 15. kedd, 09:36
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