SZAKMAI HÍR

XXIV. Épületgépészeti Szakmai Nap
Kedves Kollégák!
Örömmel tudatjuk és egyben figyelmükbe ajánljuk, hogy
2018. május 10-én immár 24. alkalommal kerül megrendezésre Debrecenben az Épületgépészeti Szakmai Nap.
Rendezvényünkön számos cég képviselteti magát többek között a lég-klímatechnika, fûtéstechnika, vízellátás,
szabályozás- és méréstechnika, épületgépészeti rendszerek automatizálása szakterületekrõl.
Az Épületgépészeti Szakmai Napon a kiállító cégek
képviselõivel személyesen is találkozhatunk.
A mindenki számára ingyenesen látogatható Kiállítás
megnyitója 9:00 órakor kezdõdik.
A Szakmai Napon 10:00 – 17:00 óra között színvonalas
szakmai elõadások hangzanak el, amelyeken a részvétel
szintén díjmentes.
Helyszín: Debreceni Egyetem Mûszaki Kar
4028 Debrecen, Ótemetõ u. 2-4.

Családi házas
szellőztetési
megoldások
a Lindabtól

Szeretettel várjuk a szakmagyakorlókat, illetve az épületgépészeti rendszerek és berendezések iránt érdeklõdõket.

26. DUNAGÁZ
Konferencia és
Kiállítás
Idõpontja:
Helyszíne:

Kompakt légkezelő

2018. április 18-19.
Thermal Hotel Visegrád****
Visegrád, Lepence völgy hrsz. 1213.

Tisztelt Partnerünk!
Vegyen részt az immár 26. alkalommal megrendezésre
kerülõ konferencián, amely hagyományosan a gázipart
érintõ aktuális és érdekes témákkal foglalkozik és a Dunakanyar egyik csodálatos panorámájú helyszínén kerül
megrendezésre.
A konferencián elõadás hangzik el többek között:
• a Nemzeti Közmûvek szerepérõl, céljairól a hazai energiaellátásban;
• a gázforrás és szállítási útvonal diverzifikációs törekvéseirõl a régióban;
• az E-közmûtérképek tapasztalatairól;
• a jogszabályi változásokról a mûszaki-biztonsági elõírásokban,
• az ingyenes csatlakozással összefüggõ szabályozási kérdésekrõl;
• a gázversenyképességi törvényrõl és annak hatásairól;
• az LNG jövõbeli szerepérõl a közlekedésben;
• a lokális gáz-fûtõberendezések helyérõl a magyar piacon,
és még további sok és érdekes elõadásra kerül sor a konferencia keretén belül.
A konferencia részletes programját, jelentkezési lapjait
(résztvevõi, kiállítói) megtalálja a
www.dunagaz.hu/konferenciák menüpont alatt.
Mielõbb töltse ki és küldje el jelentkezését!
A DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minõsítõ Zrt.
Szervezõ Bizottsága, 2510 Dorog, Bécsi út 1/A.
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AIRY dekor légszelep

Találkozzunk a Construma
A pavilon 101C3 standján!
+36 23/531-111
info.vent@lindab.com
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