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Indhold i dette nyhedsbrev:

Generalforsamling afholdes 7. juni i Fangel
Der indkaldes hermed til generalforsamling for Energibranchens Service Sammenslutning,
som igen i år vil finde sted på Fangel Kro ved Odense.
Hvis du har forslag til foreningen, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen,
er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ess-sek@teknologisk.dk. Vi skal have dine
forslag senest 15 dage før generalforsamlingen.
Kom og få indflydelse på udviklingen i servicemarkedet. Der sker mange forandringer i
øjeblikket: ny teknologi, omstilling fra fossilt brændsel til vedvarende energikilder, opkøb og
sammenlægning af installations- og servicevirksomheder, ny lovgivning og nye
branchestandarder. Jo flere medlemmer vi er, desto større indflydelse kan vi opnå. Indsatsen
er vigtigere end nogensinde før. Ikke mindst i forhold til varmepumper er det vigtigt, at der
sikres relevante krav til uddannelse og kvalitetssikring, så man ikke ”skyder gråspurve med
kanoner”. Kom og hør formandens beretning af årets begivenheder og resultater. Tilmeld her
Du kan invitere et nyt medlem med til generalforsamlingen. Det premieres med en flaske
bobler til både dig og det nye medlem (så længe lager haves / først til mølle). Tilmeld her

Kontakt sekretariatet på ess-sek@teknologisk.dk herom. Tilmelding til arrangement her

Varmeservicedagen på Teknologisk Institut i maj
Kom og hør nærmere om hvordan service-markedet udvikler sig for varmeløsninger.
Branchens aktører har samlet sig om denne temadag, hvor der sættes fokus på de nye
teknologier i varmeforsyningen. Servicefolk løser en stadig vanskeligere opgave, som er
vigtigere end nogensinde. Følgende er på programmet 21. maj i Tåstrup og 23. maj i Århus:
- Nye energistrategier: Energistyrelsen, om bl.a. kedelfyr, varmepumper og fjernvarmeløsninger
- Varmefordeling: Her ligger en gevinst til ejeren: Sådan kan du tilbyde kortlægning og indregulering!
- Varmepumpeservice: Her ligger en gevinst til dig! Få overblik over tidens krav til installation og service.
- Hybridanlæg: Bliv ejerens foretrukne service-partner, ved at kunne servicere hele enheden
- Måleteknik: Her er de typiske fejl, som kalibreringsvirksomheden oplever på udstyret.
- Digitalt I: Faktura og servicerapport i ét!
- Finansiering: Et koncept for servicevirksomheden?
- Digitalt II: Hvad betyder I-o-T egentlig? Er ”Din partner i Skyen” spøgelse, vision eller virkelighed?
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Husk også, at Energibranchens Service Sammenslutning er medvirkende værtsorganisation
for Varmeservicedagen på Teknologisk Institut 21. maj i Tåstrup og 23. maj i Århus. Hvis du
er nyt medlem i 2019, har du mulighed for fribillet af værdi på op til kr. 3000,-

