Program odborného seminára
OPTIMÁLNE TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA =
= ÚSPORY NA VAŠEJ STRANE

Medzinárodne uznávané spoločnosti v oblasti priemyselných
energetických aplikácií
Vás pozývajú na odborný seminár

OPTIMÁLNE TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA =
= ÚSPORY NA VAŠEJ STRANE

1. pracovný blok - 24.5.2017 (13:00 – 17:05)
12:30 – 13:00
registrácia účastníkov (občerstvenie)
13:00 – 13:10
privítanie hostí (predslov a informácia o organizácii
seminára)
13:10 – 13:30

EUROWATER predstavenie, úsporné systémy RO
– plus
(Ing. Juraj Kalafut, Bc. Michal Gatyáš, EUROWATER)

13:30 – 14:00

Predstavenie spoločnosti Flair a prehľad riešení
(Ing. Anton Šalátek, Flair)

14:00 – 14:30

Grundfos; Predstavenie spoločnosti, nástroje
hľadania úspor (Ing. Roman Ivanovič, GRUNDFOS)

14:30 – 15:00

Georg Fischer, systém COOL-FIT: predizolované
potrubie s „cool“ vlastnosťami (Ing. Martin Humplík,
EMGF, Paul Keetley, +GF+)

15:00 – 15:30

prestávka s občerstvením (káva, čaj, múčnik,
občerstvenie)

Cieľom tohto stretnutia bude predstaviť účastníkom organizujúce
spoločnosti inak ako ich možno poznajú, oboznámiť ich s aktuálnymi
modernými trendmi v predmetných oblastiach, rozšíriť a občerstviť ich
profesné znalosti a skúsenosti v danej téme a priblížiť im tiež možnosti
efektívnej vzájomnej spolupráce pre dosiahnutie optimálnej prevádzky,
technickej a materiálnej podpory ich technológií a súvisiacich benefitov.

15:30 – 16:00

Prevádzkovanie zvlhčovačov s demineralizovanou
vodou (Ing. Ondrej Tikl, Flair)

16:00 – 16:30

Vlastný zdroj vody a možnosti jeho optimálneho
využitia (Ing. Ronald Zakhar, EUROWATER)

16:30 – 17:00

Realizované audity v priemysle
(Ing. Roman Ivanovič, GRUNDFOS)

Súčasťou odbornej časti programu seminára bude i prezentácia funkčných
technologických komponentov a zariadení vystavených organizátormi
a pozvanými spoločnosťami. Bude to jedinečná možnosť oboznámiť sa
s takýmito produktami a riešeniami priamo z prvej ruky a naživo.

17:00 – 17:05

ukončenie 1. pracovného dňa prezentácií (+ inštrukcie
k aktivitám)

17:05 – 19:30

voľnočasový program
(golf/driving range, welness, tenis, electrobikes,
vlastné aktivity)

20:00 – 24:00

spoločenský večer s večerou a sprievodným
programom
(degustácia vín a syrov slovenských producentov)

ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 25. mája 2017 v priestoroch Hotela
Stupka na Táloch.
Odborný seminár, ktorý organizujeme v malebnom horskom prostredí
južnej strany Nízkych Tatier, je zameraný na problematiku možností
uplatnenia vhodných riešení a postupov pre ekonomickú prevádzku
energetických zariadení výrobných podnikov a budov.

Atraktívny odborný program seminára, rozložený do dvoch pracovných
blokov (2x poldeň), bude možné kombinovať so zaujímavou voľnočasovou
ponukou možností sprievodného programu, ktorú poskytuje vybraná
lokalita. Spoločenský večer s bohatou večerou spojený s profesionálnou
ochutnávkou remeselných gastronomických produktov vkusne doplní
pracovnú atmosféru odborného seminára.
Hlavní organizátori
EUROWATER, spol. s r.o.
Jantárová 33
851 10 Bratislava – Jarovce
Kontaktné osoby
Bc. Michal Gatyáš
mobil: +421 907 781 631
e-mail: mga.sk@eurowater.com
web: www.eurowater.sk

9:00 – 9:05

otvorenie druhého pracovného dňa

Flair, a.s., org. zložka Slovensko
Stará Vajnorská cesta 37
831 04 Bratislava

9:05 – 10:00

Workshop – prezentácia exponátov
(EUROWATER, Flair, GRUNDFOS, +GF+)

10:00 – 10:30

Komplexné a hlavne efektívne technológie rozvodov
pre budovy (Paul Keetley, +GF+)

Ing. Anton Šalátek
mobil: +421 911 728 237
e-mail: salatek@flair.sk
web: www.flair.sk

10:30 – 11:00

Problémy a ich riešenia v uzavretých vodných
chladiacich okruhoch
(Dr. Ing. Marián Dluhý, EUROWATER)

11:00 – 11:15

prestávka s občerstvením (káva, čaj, sušienky)

11:15 – 11:45

Možnosti úspor v rámci inštalácií, iSolution
(Ing. Drahomír Houdek, GRUNDFOS)

11:45 – 12:15

Efektívne dverné vzduchové clony
(Ing. Anton Šalátek, Flair)

12:15 – 12:45

diskusia k prezentovaným témam
ukončenie odborného seminára

Ďalšie organizujúce spoločnosti
EMGF s.r.o.
Račianska 1571/66
831 02 Bratislava
web: www.emgf.sk

2. pracovný blok - 25.5.2017 (9:00 – 12:45)

GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o., org. zložka
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
web: sk.grundfos.com

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Účasť, ubytovanie (1 noc), využitie možností voľnočasového
programu, stravovanie a občerstvenie počas trvania odborného
seminára budú pre prihlásených registrovaných účastníkov
BEZPLATNÉ!
Termín
a miesto konania:

24. – 25. mája 2017
(od stredy 13:00 h do štvrtka 12:45 h)
Hotel STUPKA Tále
www.tale.sk/Hotel-STUPKA
GPS: N48°52‘27‘‘, E19°35‘50‘‘

Posledný termín záväznej
prihlášky a návratky
najneskôr 12.5.2017 do 16:00 h
zaslať na adresu:
mga.sk@eurowater.com prípadne
salatek@flair.sk
Organizátori si vyhradzujú právo potvrdiť účasť záujemcov
o seminár na základe termínu a času obdržania vyplnenej záväznej
prihlášky – návratky.

Kontaktná osoba:
Bc. Michal Gatyáš
mobil: +421 907 781 631
telefón: +421 2 6286 0115
fax:
+421 2 6286 0117
e-mail: mga.sk@eurowater.com

