VENTIL ATIONSDAGEN 2017

MERE OM
LUFT

VELKOMMEN
til Ventilationsdagen
torsdag den 26. januar 2017

Ventilationsdag 2017

MERE OM LUFT ...
Ventilationsdagen 2017 byder på et program med masser af luft …
En formiddag med præsentation af EXHAUSTO nyheder og premiere
på helt nye produkter fra vores franske ejer, ALDES. Og en eftermiddag, hvor vi deler viden om skærpede energikrav, bæredygtighed i
byggeriet samt nye brandkrav …
Som altid er Ventilationsdagen en rigtig god lejlighed til at møde andre professionelle i ventilationsbranchen og samtidig blive opdateret på brancherelevante temaer gennem indlæg fra både
kompetente, eksterne foredragsholdere samt kendte EXHAUSTO medarbejdere. 2017 er ingen
undtagelse, og vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter til denne branchedag.

Kort om dagens program
Kravene til ventilationsløsninger skærpes yderligere i 2018 – og det vedkommer os alle: Hvordan
kan vi imødekomme kravene til stadigt mindre energiforbrug? Det giver Henning Grønbæk et
bud på. Samtidig er bæredygtighed i byggeriet et krav, vi alle må tage stilling til – Thomas Fænø
Mondrup fra GBC vil skitsere hvordan vi kan udnytte de ”grønne muligheder” og samtidig bevare det gode indeklima. Sidste men ikke mindst vil Brian V. Jensen fra DBI give os et overblik over
ændringer vedr. brandsikring af ventilationsanlæg i den kommende revision af DS428.

Livets opskrift …
… er titlen på dagens sidste indlæg ved Sisse Fisker, kendt fra både elitesport og TV. Selvom
det har stor betydning, er vores sundhed ikke gjort med et godt indeklima alene. Sisse Fisker vil
give os sin livsbekræftende opskrift på et sundere liv. I et engageret og underholdende foredrag
kombinerer hun forskningsresultater, internationale besøg og egne erfaringer fra et liv med
både elitesport og sygdom.

Vi ses i Langeskov den 26. januar!

KL. 10.00

ANKOMST & REGISTRERING

	Besøg vores udstilling af både kendte og nye produkter
og gå med en tur rundt i vores produktion

KL. 11.45

FROKOST & NETWORKING

FOREDRAG
KL. 13.00 VELKOMMEN
	
v/ dagens konferencier Claus Ødum Jørgensen (1), Salgsdirektør
samt Steen Høier (2), Adm. direktør, EXHAUSTO

KL. 13.15

ECODESIGN MV.
Skærpede krav i 2018, myndighedskontrol og meget mere.
v/ Henning Grønbæk (3), EXHAUSTO

KL. 14.00

DGNB-CERTIFICERING OG INDEKLIMA
Bæredygtighedscertificering med fokus på målbart indeklima.
v/ Thomas Fænø Mondrup (4), GBC

KL. 14.45

PAUSE, NETWORKING OG UDSTILLING

KL. 15.30

REVISION AF DS428
Internationalisering, forenkling og opdatering af DS 428.
v/ Brian V. Jensen (5), Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI.

KL. 16.00

LIVETS OPSKRIFT

	Få Sisses livsbekræftende opskrift på et sundere liv; der er
meget du selv kan gøre.
v/ Sisse Fisker (6), TV-vært, foredragsholder & bestyrelsesformand

KL. 17.00

TAK FOR I DAG

LEVERANDØR AF VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957

PÅ GENSYN!
Tilmeld dig på
www.exhausto.dk/ventilationsdagen2017

