NEM csAK ENERGIAHATÉKoNYSÁG

remé|em hamarosan a magyar gyakor|atot is ismeftethetem.

A pIenáris ü|ésen e|őször

UIrich
Sieberath, az IFT Rosenheim intézet vezetője taftotta meg a téma fe|vezető e|ó.
adását '.Zö|d ab|ak- több mint csak Ener.

giahatékonyság?,, /Green Windows

-

mehr

a|s nur Energieeffizienz? / ma1d a jövőképet fe|vázo|i tudományos e|őadások következtek összesen hat témakörben, két
részre osaott szekciikban.
Az ajIik és abIakok termékszabványának
bevezetéséve|, a tűzgáI|i ajtik témakö.
réve| kapcso|atos szekció e|óadásokon
az |FT e|járás vá|tozását' a CE- je|ö|és kom.

biná|ás |ehetőségeit ismertető,,Gyakor-

|at és szabá|yok ab|akokná| és homlokzatokná|'' /Fenster und Fassaden in Praxis und Normen/, ma1d az energia tanúsÍtás témakörét az ablakok vonatkozásá.
ban ismertető,,Energia-címke ablakokra
Euripában'' /Energy-Label fÜr Fenster in
Europa/, e|őadásokat ha||gattam meg.

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK MEGlSlV|ER.
TETÉSE, PlAcI ALMLMMÁSA
A szÜnetekben a német szakszövetségek
írásos beszámo|óiba és a támogató szak-

sajti kiadványaiba |ehetett betekintést

nyernr.
A tűzvéde|mi szakterü|eten a függönyfa|ak

vizsgá|atairiI iIletve a szabá|yozási kérdésekrő| esett szó a ,'Tűzvéde|em a hom|okzatokná| és üvegezésekné|,, /Brandschutz mit Fassaden und Verglasungen/
e|őadáson.
A második nap a témák |eginkább kutatási eredmények beszámoIiibó|, piac e|emzésekbő| és minisztériumi szabá|yozás
vá|tozás ísmertetésekből á||tak.

Ezek az informáciik nagyon hasznosak

';:S-:'a::=:=:x*.*
!F*:*{

**s*9

EEe

.-*.

*:{tJE

-!.--

-:-

-.é*
"

. ..-i:

i.-':'}

r#k|*EJ€éq*r

1. kép - Energia címke és tanúSított té|i-nyári ener

giaje||emZő értékek abIaknál
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Éshory az e|mé|etet a gyakor|atba is megfe|elően képesek átü|tetni, arrő| az|FT új
irodaépü|ete és átépítettlaboratóriumi
bázisának megtekintésekor gyóZődhettünk
meg' ahová három rétegű Üvegezésű nyi
|ászárókat, integrá|t árnyéko|ástechnikát
és a hom|okzatot te|jesen kitö|tő napelem
pane|eket építettekbe'

A szervezők színvonaIas ellátásró| gon.
doskodtak' az e|ső napol zári fesztivá|
estén pedig a bajor Vendég|átásbó| és
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JoVŐT MUTATó cyRNoRLRr

zenébő| kaptunk ize|iIőt a városi fesztívá|
csarnokban.

vo|tak, hiszen az európai e|őírások gyakor|atba ü|tetése ná|unk is várható fe|adat,

sús
is*=&:

im Zeita|ter der EnEV 2oo9/ előadáson
aZ energia rende|et szerinti beépítések
prob|émáiró| szó|ó, i||etve a ,,Az épÍtőanyagok VoC-kibocsátása'' /,,VoC.emis.
sionnen aus Baue|ementen,, / előadáson
a károsanyag kibocsátások mérésimódszereit ismeftető beszámo|ókat'

2' kép . Az energiatakarékossági rendeletek történe.
te és a határértékek Vá|tozása Németországban

Meggyőződhettünk arró|, hogy a minőségi termékek megfe|e|ó a|ka|mazása és a
kutatások rendszerbe fog|a|ása szívügte
a németországi piacnak.
Érdekesnek tartottam a ,,Beépítésa 2OO9.

es

energiarendelet szerint" /Montage

Az e|óadásokból a hallgató |eszűrhette a
fej|ődés irányvonaIait. Energiahatékonysági fejIesztések, károsanyag-kibocsátás
kimutatás, kü|önleges je||emzőkke| bÍró
szerkezeti mego|dások, beépÍtéSmód op.
tima|izá|ás' CE1e|ö|és' energiacÍmke és
a reagá|ás a piac á||andó vá|tozására.

A konferencia e|őadások rövidített anya-

ga papíron rende|kezésre á||' Bármely érdeklődő ko|légának szívesen nyújtok toVábbi

tájékoztatást.
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