
Zaproszenie na konferencję Endress+Hauser 

   Korzyści dla uczestników
 Dowiedz się, jak przygotować dokumentację projektową potrzebną do modernizacji 

oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Jakich rozwią-
zań i efektów oczekują inwestorzy? Podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele 
świata nauki, a także doświadczeni praktycy – wykonawcy projektów dla największych 
przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. 

 Przyjdź, posłuchaj i dowiedz się, jakich błędów unikać w projektowaniu technologii 
oraz lepiej przygotować się na wyzwania przyszłości w dobie Przemysłu 4.0.

Projektowanie instalacji i sieci wod-kan w praktyce
Jakich błędów unikać?

#DOBRZEWIEDZIEĆ

http://pl.endress.com


                            

Sprawy organizacyjne

Termin:                26 ‒ 27.04.2022

Lokalizacja:         ApartHotel “Termy Uniejów”
                ul. Termalna 1
                99-210 Uniejów
                                
  

Ceny pokoi (brutto): 
• pokój 1-os. ze śniadaniem: 314 zł
• pokój 2-os. ze śniadaniem: 368 zł 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jedyny koszt, 
jaki Państwo ponoszą, to opłata za nocleg. Pokoje 
zarezerwuje dla Państwa Endress+Hauser.  
W formularzu prosimy o określenie wybranego typu 
pokoju. Liczba pokoi 1-os. jest ograniczona. 

Link do formularza

Program

Dzień I

10:30 ‒ 10:45 Otwarcie konferencji 
                                 Jacek Beuster, Endress+Hauser
   
10.45 ‒ 12.15 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni   
  ścieków
  Dr inż. Eugeniusz Klaczyński, Envirotech sp. z o.o.

12:15 ‒ 13.00 Realizacje rozwiązań błędów projektowych w praktyce na przykładzie   
    doświadczeń eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w Słupcy
  Adam Nachowiak, MZWiK Słupca

13:00 ‒ 14:00 Obiad
  
14.00 ‒ 14.30 Narzędzie dla projektantów: Applicator online ‒ dobór AKPiA wg mapy   
  procesu technologicznego 
  Łukasz Dumas, Endress+Hauser
    
14.30 ‒ 16.00 Unikanie błędów w projektowaniu stacji uzdatniania wody                                
  Dr inż. Łukasz Weber
 
16:00 ‒ 16:15  Przerwa

16.15 ‒ 16.45 Nowe rozwiązania analityczne oraz panele pomiarowe dla procesów   
  uzdatniania wody                             
  Bartłomiej Biczysko, Endress+Hauser

16.45 ‒ 17.30 Liquiline Control CDW90 - predykcyjny system sterowania stopniem   
  biologicznym oczyszczania ścieków 

17:30 ‒ 20:00       Zameldowanie w hotelu
  Czas wolny ‒ możliwość korzystania z atrakcji hotelowych

20:00 ‒ 23:30 Kolacja połączona z programem rozrywkowym

Dzień II

07:00 ‒ 9:00  Śniadanie

09:00 ‒ 9:30  Endress.com: portal dla projektanta wod-kan 
  (dobór, wyceny, dokumentacja)  
  Rafał Woźniakowski, Endress+Hauser 

09:30 ‒ 11:00  Unikanie błędów w projektowaniu sieci wodociągowych 
  Dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska
  
11:00 ‒ 11:15  Przerwa

11:15 ‒ 11:45 Nowe możliwości w pomiarach przepływu wody, ścieków oraz biogazu
  Łukasz Wołoszyn, Endress+Hauser

11:45 ‒ 12:15 Nowości Endress+Hauser ‒ zarządzanie dystrybucją wody i pitnej  
  oraz monitoring przeciwpowodziowy w chmurze
  Bartosz Fras, Endress+Hauser

12:15 ‒ 13:15 Wystawa Showtruck Endress+Hauser – ponad 180 urządzeń pomiarowych
  w jednym miejscu

13:15 ‒ 14:00 Obiad

Kontakt z Endress+Hauser:

Monika Świerczewska
Communication Marketing Manager
+48 71 773 00 97
+48 885 886 214
monika.swierczewska@endress.com

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 
pandemiczną, organizator ma prawo do zmiany                      
terminu oraz formy organizacji konferencji, a także 
do zmian w programie.

http://pl.endress.com
https://endress.azavista.com/w/event/617ae5c4212586001282de8e/?page_id=617ae5cd497e8960260abb1f
mailto:monika.morsztyn%40pl.endress.com?subject=

