
Læs det fulde
 program for dagen

og tilmeld dig på 
www.danvak.dk/ 

arrangementer

Installationskonferencen 2019for praktikere

Forum for professionelle inden 
for HVAC, energi og indeklima

TID OG STED
Onsdag den 6. november 2019 fra kl. 09.00 – 16.30

Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25 
8000 Aarhus C

PRISER
Ordinært medlem 2.000 kr. 
Junior medlem 150 kr.
Senior medlem 1.000 kr. 
Ikke-medlem 2.750 kr.
Alle priser er eksklusiv moms

KONTAKT
Danvaks sekretariat
Mail: info@danvak.dk

Konferencen er for dig, der har praktisk erfaring med 
projektering, rådgivning, installation eller drift af de 
tekniske installationer i byggeriet, og som har brug 
for inspiration vedrørende energi, ventilation, vand, 
varme & køl. 

Tilmeld dig, og hør om den spændende udvikling og en lang række udfordrin-
ger, der er i branchen indenfor HVAC, indeklima og energi. Dagens program er 
alsidigt og vigtig for alle, der arbejder med de tekniske installationer i byg-
geriet. Vi kommer ganske enkelt til at forkæle dig med en række topfaglige, 
interessante og tankevækkende indlæg om installationer med mere. 

Ud over at høre nogle spændende indlæg, får du også lejlighed til at mødes 
med kolleger på tværs af branchen, og samtidig kan du besøge en mindre 
udstilling, hvor udvalgte leverandører præsenterer deres produkter.

Vel mødt! (Læs mere på bagsiden)
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Se det fulde program og tilmeld dig 
på www.danvak.dk/arrangementer
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l  Den nye Smart Readiness 
Indicator (SRI), og hvad 
den betyder for byggeriet i 
de nordiske lande 

l  Samspil mellem grøn 
energi og energieffekti- 
visering af bygninger

l  Elektrificeringens  
perspektiver for  
installationsbranchen

l  Vand som fødevare,  
vedligeholdelse og sikring 
af vandinstallationer 

l  Totaløkonomi som værktøj ved valg af  
ventilationsløsninger

l  Den nye standard DS428 brandsikring af 
ventilationsanlæg 

l  Diffus loftsindblæsning der fungerer

l  Hvorfor er brugerne 
altid så besværlige? 

l  Køling på skoler  
– design og praksis

l  Hvad er det egent-
ligt, der skaber 
komfort og trivsel i 
bygninger – nu og i 
fremtiden? 

l  Unikt samarbejde i 
stort byggeprojekt

Kom og hør om:


