
8 szakmai előadás
23 szakmai témakör!

tervezési kihívásai
Nagy épületgépészeti rendszerek

Pörgős, információkban gazdag 
tervezői nap minden érdeklődő kollégának. 

És kisorsolunk 7 Lenovo tabletet!

NYEREMÉNY! Minden rendezvényen kisorsolunk:

1 db Lenovo IdeaTab A1000 tabletet

3 db Épületgépész előfi zetést

3 db Energiaőr 1.0 örökös használati jogot

(Csak az egész nap jelenlévő kollégák között.)

2014

9–16 óráig előadások, információk, bemutatók, segédletek – délben ebéd, legyen a vendégünk!
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  Kérjük, a csatolt jelentkezési lappal vagy a levelünk végén on-line regisztráljon!

Az előadások sorrendje helyszínenként változik.

Fűtés
Kondenzációs hőlégfúvók és alkalmazási területei
A hőlégfúvók működése, ezen belül is a kondenzációs technológia megjelenése, 
megtakarítási lehetőségek
Különleges radiátorok
speciális méretű vagy más különleges igényeket kielégítő radiátorok
Energiahatékony és professzionális keverési megoldások hűtési és fűtési rendszerekben
Szakaszos fűtési igényű, nagy méretű (légterű) épületek energiahatékony fűtési 
megoldásai
Energiamegtakarítás modulációs és/vagy kondenzációs technika alkalmazásával. 
Légtechnikai berendezésekbe történő illesztési lehetőségek
Préskötéses szénacél csőrendszerek és kis átmérőjű műanyag felületfűtési 
csőrendszerek tervezési kérdései 
Az AutoCAD alapú épületgépész tervezőprogram előnyei
Felületfűtési rendszerek megrajzolása, automatikus hidraulikai méretezése és 
anyagkigyűjtése egyetlen programmal
Felületfűtési és -hűtési rendszerek szabályozása
Modern épületek felületfűtési és -hűtési rendszereinek szabályozása mobil eszközök 
segítségével
A hornyos csőkötő rendszer
Korszerű csőkötő rendszer nagyméretű acél csővezetékekhez
Melegvizes sugárzóernyők
Sugárzóernyők kiválasztása, elhelyezése
Hőközponti nyomástartás
Állandó nyomást biztosító szivattyús nyomástartás gáztalanítással és vízutántöltéssel
Hidraulikus váltó, ami légleválasztó és iszapleválasztó is egyben
Avagy hogyan spóroljunk helyet és költséget a hőközpontban
Mágneses iszap- és légleválasztók
Smart technológia az épületgépészetben

Használati melegvíz termelése
Decentralizált használati meleg vizes rendszerek tervezése
Előnyök, méretezési elvek, típusválasztás
Bemutatkozik a CLAGE
Német minőségi elektronikus, átfolyós vízmelegítő készülékek, referenciák, választék
Megújuló energia rendszerek integrálása decentralizált rendszerekbe

Szellőzés, hűtés és klímatechnika
Hővisszanyerés, komfortszellőzés
Nagy légszállítású hővisszanyerő gépek, akár passzívház minősítéssel is
Változó tömegáramú (VRF) klíma rendszerek
Energiatakarékos fűtés és hűtési megoldások VRF rendszerrel szerteágazó felhasználásra 
Direkt elpárolgásos légkezelő rendszerek
Épített légkezelők ellátása fűtési-hűtési energiával megújuló energiaforrásból 
Felületfűtési és -hűtési rendszerek szabályozása
Modern épületek felületfűtési és -hűtési rendszereinek szabályozása mobil eszközök 
segítségével

Vízelvezetés
Az üzemi és csapadékvíz kezelésének tervezése
Társasházak, iroda épületek, üzemek, fürdő- és wellness-létesítmények
Vízelvezetés rozsdamentes technológiával
Tervezés a higiéniás előírásoknak megfelelően
Környezettudatos vízvisszaengedés a természetes vizekbe
Intelligens olaj- és zsírleválasztó berendezések



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.

Dátum Város Helyszín
2014. március 11. Budapest Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12–14., I. em.

2014. március 13. Szeged Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

2014. március 25. Pécs Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37–39.

2014. március 27. Székesfehérvár Kertész Csárda és Fogadó, Iszkaszentgyörgyi u. 2.

2014. április 8. Miskolc City Hotel, Csabai Kapu 6–8.

2014. április 9. Debrecen Hotel Nagyerdő, Pallagi út 5.

2014. április 15. Budapest Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12–14., I. em.

Nagy épületgépészeti reNdszerek kihívásai – 2014

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

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

lakcím: .........................................................................................................................................................

telefon:  ..............................................................  Mobil:  .......................................................................

e-mail: ...........................................................................................................................................................

a cégem o szereléssel,

 o tervezéssel,

 o kivitelezéssel,

 o kereskedelemmel,

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

Köszönjük jelentkezését, várjuk a megjelölt napon és helyszínen!

A jelentkezésről emlékeztetőt küldünk e-mailben a rendezvény előtti napon. Szervező: a Magyar Épületgépészek Szövetsége
Telefon: 30/866-7885, 72/516-442, fax: 72/516-443 • szervezoiroda@megsz.hu • www.megsz.hu

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

Hírlevél pályázatokról, 
jogszabályokról

a Magyar Épületgépészek Szövet-
sége szaklapja 

Válaszfax: 72/516-443


