
Kedves Kolléga! 
  
  

A technikai fejlődés nem ismer határokat, megállíthatatlanul tör előre 
hazánkban is. Aki kimarad az lemarad, aki lemarad az… 

 „…Minden olyan villamos szakember, aki a mai világban tervezéssel, kivitelezéssel foglalkozik és 
elkötelezett a szakmája iránt, nyomon kell, hogy kövesse annak fejlődését és részt kell abban 
vennie…” 

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az épület-automatizálási rendszerek iránti kereslet, ami 
egyértelműen azt mutatja, hogy már hazánkban is egyre inkább igénylik a megrendelők azokat a 
megoldásokat, melyekkel az épületek energia fogyasztását lehet csökkenteni.  

 A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján az idén is megrendezzük a szakma egy jelentős 
rendezvényét a 

 
 

Korszerű Épületvillamosság Konferencia 2012-őt, 
melyre sok szeretettel meghívjuk Önt és kollégáit! 

A témákat a hazai igényeknek megfelelően állítottuk össze figyelembe véve, hogy minél több hasznos 
információt adhassunk át Önnek. Tudjuk, hogy az Ön ideje drága, ezért nem szeretnénk azt 
haszontalan dolgokra pazarolni. 

  A technikai részletek helyett a szükséges adatgyűjtésre, lehetőségek ismertetésére, a 
tervek lehetséges megvalósítására helyezzük a hangsúlyt. A tervezés felgyorsítása 
érdekében a szabványos villamos tervjeleket is bemutatjuk, és az előadások végén kötetlen 
konzultációt biztosítunk. 

A konferencia helyszíne: Budapest (A pontos helyszínt a regisztrációt követően küldjük meg) 

Időpontja: 2012.április 24. 

Jelentkezési határidő: 2011. április 8. 

                            A rendezvényen való részvétel ingyenes!  
  

Az előadás programja 

  

8:30                       Érkezés és regisztráció 

  
9:30                        Megnyitó - Balogh Zoltán, ügyvezető 
  
  
9:45                        Konkrét tervezői feladat I. 

Domonics Tamás, villamos tervező 
  



10:30                     Konkrét tervezői feladat II. 

Barabás Zoltán, villamos tervező; Erdősi Dávid 
  

11:15                      Kávészünet 
  
11:30                      Tervek megvalósulása a gyakorlatban 

Turbucz Gergely 
  

12:15                      Konkrét megoldások az MSZ EN 15232-es szabvány vonatkozásában 

                             Balogh Zoltán 

  

13:00                      Állófogadás 
  
13:45                      Jelenlétérzékelők a gyakorlatban 

Koleszár Tamás 
  
14:30                      Kérdések és válaszok, konzultáció 
  

Az előadásra kérjük, hozza magával kérdéseit, észrevételeit a témával kapcsolatban. Célunk, hogy 
olyan rendezvényen vegyen részt, mely valóban segíti a munkáját. 

  
                                   IDE KATTINTVA JELENTKEZHET 
 

Regisztráció 
 
A rendezvényen való részvételhez Internetes regisztrációra van szükség. Kérjük, hogy a 
http:/www.eibtanfolyam.hu oldalon található „Korszerű Épületvillamosság Konferencia 2012” 
menüpont alatt regisztráljon. Természetesen lehetőség van kollégái jelentkezésére is.  

  
   Jelentkezési határidő: 2012. április 8. Ezt követően értesítjük a konferencia helyszínéről. 
 
A konferencia a KNX épületautomatizálási rendszert, mint Európa vezető rendszere, veszi szemügyre. 
Foglalkozik alkalmazási lehetőségeivel, az érintett szakmák (villamos tervező, épületgépész tervező, 
üzemeltető) szerepével, elvárasaival. Választ kíván adni a szakemberek kérdéseire és problémáira.  

  
                           TALÁLKOZZUNK 2012. április 24-én! 

 

http://www.elektro-kamleithner.hu/12all//lt.php?c=318&m=302&nl=3&s=aa4d0d30177c6e731de3fa3d51cfb605&lid=918&l=-http--www.elektro-kamleithner.hu/12all/2012reg.htm
http://eibtanfolyam.hu/

