Talon de înscriere seminarii ProTehnica
Camera de Comerț şi Industrie Maramureș vă invită să participați, în perioada 23-24 mai 2019, la unul
dintre cele mai generoase târguri tehnice din regiunea de Nord-Vest a României - „ProTehnica”.
Doresc sa particip la:
23 MAI 2019
DA 

NU 

11:30 – 12:30 – Seminar prezentare ISU Maramureș.:
Prezintă cpt. Pop Florin și mr. Bizău Florin –ISU Maramureș

DA 

NU 

DA 

NU 

12:30 – 12:50 – Seminar prezentare NOVA POWER & GAS. Tema 1: ENERGIE SI EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ
12:50 – 13:10 – Seminar prezentare Electrogrup, companie afiliată partenerului principal
NOVA POWER&GAS. Tema 2: SMART CITY
Prezintă Sorin Piciu, Director Comercial Nova Power & Gas
Dragos Nedelea – Director Divizia Smart City Electrogrup

DA  NU  13:10 – 13:40 – Seminar prezentare Ordinul Arhitecților din România Filiala Nord-Vest. Tema:
Prezintă arh. Laura Zaharia

24 MAI 2019
DA 

NU 

11:00 – 13:00 – Seminar EATON – Soluții superioare standardelor pentru protecția
persoanelor și bunurilor
Prezintă: Eugen Borșan – director de marketing Europa Centrală și de Sud Est

Firma _________________________________ Domeniul de activitate _____________________

Persoana care participă ____________________________________________
Tel . ___________________________email ____________________________

Persoana care participă ____________________________________________
Tel . ___________________________email ____________________________

Data

Înscrierile se trimit cci_mm@ccimm.ro sau completând Talonul de participare on-line
Programul expoziției va fi între orele 11:00 și 17:00. Intrarea Liberă!

Program seminarii ProTehnica
23 MAI 2019
11:00 - 11:30 – Deschidere oficială PROTEHNICA 2019
11:30 – 12:30 – Seminar prezentare ISU Maramureș.:
•
Certificarea măsurilor de securitate la incendiu prin obținerea autorizației de securitate la incendiu. Rolul și
importanța acesteia;
•
Protejarea vieții, bunurilor și a mediului înconjurător prin asigurarea măsurilor de securitate la incendiu a
construcțiilor).
Prezintă cpt. Pop Florin și mr. Bizău Florin –ISU Maramureș

12:30 – 12:50 – Seminar prezentare NOVA POWER & GAS. Tema 1: ENERGIE SI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
•
Soluții de reducere a costurilor cu energia electrică, până la 30%: tarifele diferențiate, optimizarea curbei de
consum, producția de energie regenerabilă, soluții de cogenerare, compensarea energiei reactive;
•
Importanța monitorizării calității energiei furnizate;
•
Eficiența programelor de management al cererii de energiei (DSM);
•
Sesiune de întrebări și răspunsuri.
12:50 – 13:10 – Seminar prezentare Electrogrup, companie afiliată partenerului principal NOVA POWER&GAS.
Tema 2: SMART CITY
•
Factori de succes în implementarea Strategiei de Oraș Inteligent;
•
Soluții de mobilitate urbană;
•
Soluții de iluminat public inteligent (va fi prezent și un partener Nova P&G de la o companie specializată in
astfel de soluții);
•
Soluții pentru managementul inteligent al deșeurilor;
•
Soluții de monitorizare a parametrilor de mediu;
•
Educație si turism inteligent
•
Soluții de finanțare pentru proiecte SMART CITY
Prezintă Sorin Piciu, Director Comercial Nova Power & Gas
Dragos Nedelea – Director Divizia Smart City Electrogrup

13:10 – 13:40 – Seminar prezentare Ordinul Arhitecților din România Filiala Nord-Vest. Tema:
•
Reglementări noi pentru mediul rural maramureșean;
•
Ghidurile de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural;
•
Proiecte-tip pentru mediul rural;
•
Abordarea performanței energetice în cadrul Ghidurilor: sisteme de încălzire și cerințele de securitate la
incendiu și eficiența energetică / sisteme și materiale de izolare;
•
Conceptul nZEB - clădiri cu consum aproape zero de energie.
Prezintă arh. Laura Zaharia

24 MAI 2019
11:00 – 13:00 – Seminar EATON – Soluții superioare standardelor pentru protecția persoanelor și bunurilor
•
Reducerea riscului de incendiu în circuitele finale cu dispozitivele de protecție împotriva arcului electric
AFDD
•
Reducerea riscurilor în tablourile generale de distribuție cu sistemul de stingere a arcului electric ARCON”
•
Reducerea riscurilor în tablourile generale de distribuție cu sistemul de monitorizare a temperaturii
DIAGNOSE”
•
Soluții pentru confort crescut și management energetic în locuințe cu xComfort”
•
Soluții pentru alimentarea autovehiculelor electrice cu xCharge”
Prezintă: Eugen Borșan – director de marketing Europa Centrală și de Sud Est
*Programul poate suferi modificări.
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