Intelligent fjernvarme

En dag i fjernvarmevandets tegn
Virksomhedsbesøg hos

og

Torsdag den 1. marts 2018

Vandbehandling og korrosionsforebyggelse

Håndtering af fjernvarmevand er en disciplin, der kræver knowhow og
erfaring - og udstyr med høj driftssikkerhed og præcision. Kamstrup og
SILHORKO er specialister i udstyr til håndtering af fjernvarmevand. Derfor vil
vi gerne dele ud af vores viden og give dig mulighed for at se, hvordan vi
kan være med til at løse fremtidens udfordringer.

Torsdag den 1. marts 2018
åbner vi dørene for dig og dine kolleger til

En dag i fjernvarmevandets tegn!
Dagen starter hos Kamstrup, som har specialiseret sig i måleudstyr til
vand-, varme- og elforsyningen. Kamstrup har udvikling og produktion
under ét tag og er én af verdens førende leverandører inden for området
intelligent måling og fjernaflæsning. Besøget vil ud over en rundvisning
i de fuldautomatiserede produktionshaller byde på en præsentation af
fremtidens aflæsningssystemer og afsluttes med frokost.
Efter frokost går vi de 300 meter til SILHORKOs hovedkontor og fabrik.
SILHORKO har i mere end 50 år været ensbetydende med vandbehandling
til danske varmeværker. Eftermiddagen byder på en rundvisning i
produktionen, som ud over anlæg til fjernvarmevand også fremstiller
vandbehandlingsanlæg til industrielle virksomheder, hospitaler og
vandværker. Besøget vil også indeholde en kort præsentation af hvad
optimalt spæde- og cirkulationsvand er, og et servicekoncept målrettet
varmeværker.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning bedes I registrere
jeres tilmelding på tlf. 87 93 83 31 eller på e-mail til seminar@silhorko.dk
Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig allerede i dag!
Tilmelding er først-til-mølle og med maks. 2 deltagere pr. værk.

PROGRAM
Kamstrup
09:30		
09:50		
10:25		
11:00		

Velkomst og firmapræsentation Kamstrup
Fjernvarmemålere – nyeste generation
Fjernaflæsning og analyseplatforme
Rundgang i produktionen

Frokost
12.00 		 Frokost i kantinen på Kamstrup
SILHORKO
13.00 		 Velkomst og firmapræsentation SILHORKO
13.15 		 Vandbehandling og korrosionsforebyggelse
13.40 		 Service
14.00 		 Rundgang i produktionen
15.00 		 Afslutning

VEJBESKRIVELSE
Hvis du kommer ad motorvej E45, tager du afkørsel nr. 51, Skanderborg
Nord. Kamstrup og SILHORKO ligger på Industrivej, som er en sidevej til
Århusvej i industrikvarteret efter Stilling by.
Parkering er muligt ved Kamstrup, Industrivej 28, 8660 Skanderborg.
Vel mødt til en spændende dag i fjernvarmevandets tegn!
Med venlig hilsen
Kamstrup og SILHORKO

