PROGRAM
RAMOWY*

Poniedziałek 12 czerwca 2017 r.
od godz. 7:45
7:45 – 8:45

8.45 – 9:15

9:15 – 10:45

Rejestracja uczestników
Zagospodarowanie stoisk

OTWARCIE KONGRESU

SESJA WPROWADZAJĄCA
Rynek pompowy a plany rozwojowe
- nowości na rynku
- innowacyjne rozwiązania
- jak dojść do optymalnej koncepcji rozwiązania
- przykłady ciekawych realizacji i wdrożeń

10:45 – 11:30

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

11:30 – 13:00 BLOK I
Eksploatacja pomp i układów pompowych
- racjonalna eksploatacja pomp i rurociągów (układów pompowych)
- skutki eksploatacji, remontów i ewentualnych awarii
- regulacja pracy pomp
13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30 BLOK II
Kontrola pracy pomp
- systemy do sterowania i monitoringu pracy
pomp
- inteligentne układy pompowe
- koordynacja prac pompowni
- metody diagnostyczne
15:30 – 16:15

WARSZTATY
Obliczanie układów pompowych z
wykorzystaniem EPANET

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

16:15 – 17:45 BLOK III
Energooszczędność instalacji pompowych
- niezawodność pompy, układów pompowy
- optymalizacja pracy pomp
- wykonane i planowane modernizacje
17:45 – 19:30

19:30 – 24:00

Czas na relaks

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Wtorek 13 czerwca 2017 r.
8:00 – 9:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

9:00 – 10:00 BLOK IV
Analiza awarii układów pompowych
- przyczyny awarii
- jak zapobiegać awariom
- case study z zakładów przemysłowych
10:00 – 10:30

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

10:30 – 12:00 DEBATA
12:00 – 12:30

Demontaż stoisk, wykwaterowanie

12:30 – 14:00

Przejazd do zakładu we własnym zakresie

14:00 – 15:30

WYCIECZKA TECHNICZNA
PGE EO S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar
ul. Energetyków 9
34-312 Międzybrodzie Bialskie

15:30 – 16:30

Obiad w okolicy zakładu

12:30 – 13:45

Przejazd do zakładu we własnym zakresie

13:45 – 15:15

WYCIECZKA TECHNICZNA
Zakład Uzdatniania Wody GOCZAŁKOWICE
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Jeziorna 5
43-230 Goczałkowice Zdrój

15:15 – 16:15
Galeria zdjęć, relacja
oraz prezentacje

Obiad w okolicy zakładu
Zdjęcia, relacje z konferencji oraz prezentacje
będą publikowane na naszym portalu
http://www.kierunekpompy.pl/
Zachęcamy do odwiedzania wersji mobilnej portalu
i polubienia nas na:
facebook.com / kierunekpompy
twitter.com / kierunekpompy

*

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

