
 
                    •   Prezentacja najnowszych trendów i rozwiązań.
 •   Możliwość bezpośredniej konsultacji z praktykami.
 •   Szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów i wymiany doświadczeń z osobami z branży.
 •   Ciepły poczęstunek i przerwy kawowe.
 •   Certyfikaty Uczestnictwa poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

 
                    •   termowizja jako narzędzie wspomagające produkcję oraz optymalizację wykorzystania mediów
 •   idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych
 •   systemy pomiaru i zarządzania energią elektryczną i mediami technicznymi
 •   kontrola procesów spalania – przenośne analizatory spalin
 •   długofalowe zarządzanie energią a inwestycje efektywnościowe i ich finansowanie
 •   jak osiągać optymalne parametry produkcji, przesyłu i poboru sprężonego powietrza
 •   systemy zasilania, inteligentna dystrybucja prądu
 •   oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
 •   bezpieczniki topikowe – sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej
 •   akwizycja, analiza i wizualizacja danych procesowych
 •   absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane ciepłem odpadowym z procesów technologicznych
 •   jak podnieść niezawodność systemu zasilania oraz efektywność energetyczną poprzez własną jednostkę wytwórczą?

Bezpłatna Konferencja Techniczna, która odbędzie się na 12 października w Opolu (Hotel Mercure), skierowana jest do specjalistów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych 
za optymalizację zużycia energii i obniżanie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jej płynności i wydajności.  Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty i wystawa 
stoisk konsultacyjnych firm. Wydarzenie stanowi świetną okazję do poszerzenia wiedzy o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz zdobycia cennych kontaktów biznesowych.
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Warsztaty poświęcone zagadnieniu jakości energii elektrycznej. Ich celem będzie 
pokazanie gotowego narzędzia do certyfikowanego pomiaru i obliczania głównych 
parametrów sieci energetycznej. Do dyspozycji uczestników będzie stanowisko 
składające się z elementów dedykowanych do pomiaru parametrów energii elektrycznej. 
Pomiary i obliczenia odbywać się będą zgodnie z IEC61000-4-30 (klasa A).

Zaplanowanie i wdrożenie polityki zarządzania energią a także konsekwentna jej 
realizacja może doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów działalności 
przedsiębiorstwa. Warsztaty mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy nt. narzędzi 
wykorzystywanych w optymalizacji zużycia energii oraz możliwości pozyskiwania 
finansowania na inwestycje efektywnościowe.

Warsztaty I 
SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Warsztaty II 
OBNIŻANIE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

W programie m.in. (godz. 9:00 - 15:30

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym warsztacie prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym konferencji. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz warsztatów na stronie: www.axonmedia.pl/konferencje/program/energia_i_media_techniczne_opole/

Polecamy również: Wydarzenie organizowane pod Honorowym Patronatem:

Pytania? Chętnie pomożemy! 

Zuzanna Przybyłek 
rejestracja@axonmedia.pl
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