Energiasäästlikud lahendused
13.09.2019
Seminar-ringreisil viib meid mugav buss taas tutvuma ettevõtete energiasäästlike lahendustega.
Tänavusel ringreisil külastame Viimsis asuva Adven Eesti AS vastvalminud bioküttel katlamaja ning
Põhjala pruulikoda, et tutvuda sealse Luminec OÜ poolt väljatöötatud valguslahendusega. Külastusi
täiendavad põnevad temaatilised bussiettekanded Tal-Techi lektoritelt.

Kuidas töötab Viimsis asuv Adven Eesti AS vastvalminud bioküttel katlamaja?
Milline on tänapäeva muretu ja kulutõhus energiatootmine, kuidas see reaalselt välja näeb ning millised võimalused on selle
finantseerimiseks? Vastused nendele ning muudele olulistele küsimustele saame Adven Haabneeme katlamaja külastusel.
Kui palju on Luminec OÜ poolt väljatöötatud valguslahendus Põhjala pruulikojal aidanud kulusid kokku hoida?
Tööstushoone ja valguslahenduse sümbioos- räägime sellest, kuidas kaasaegne valgustus on aidanud ettevõttel energiat ja raha säästa.
Tänapäeva tööstushoonesse saab rajada enamat kui ainult tööstust. Hästi loodud lahenduse korral on võimalik ühte hoonesse paigutada
nii tootmine, kontor kui restoran.
Mida arvavad uutest energialahendustest TalTech´i teadlased?
Räägime lähemalt ettevõtete ja teadlaste koostööst uute energiasäästlike objektide rajamisel.
Kuidas töötab Eesti Pandipakendi uus päikesepark, mille rajamisel oli abiks ProSolar OÜ?
Kuuleme päikeseenergia kasutamise võimalustest otse praktikutelt.

Registreeru kohe - bussis on kohti piiratud arv!
Sihtgrupp on energiasäästlike lahenduste võimalustest ja reaalsetest kogemustest huvitatud erinevate valdkondade ettevõtjad ning avalik
sektor.
Lisainfot programmi kohta: hedi.meigas@aripaev.ee, telefon 53845159
Seminar-ringreisil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi
projektijuhiga telefon 53026292 või e-mail: sponsor@aripaev.ee
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muduatusi.
Seminar-ringreisi korraldab Tööstusuudised.ee

PROGRAMM
13.09.2019
08:45 - 09:00

Kogunemine ja registreerimine
Kohtume Ülemiste keskuse parklas Lux Charter bussi juures.

09:00 - 09:30

Sõit Viimsisse

09:30 - 10:30

Esitlus ja külastus: Adven Haabneeme katlamaja

Priit Tiit Adven Eesti AS arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Kevin Vaher Adven Eesti AS energialahenduste ekspert
Milline on tänapäeva muretu ja kulutõhus energiatootmine, kuidas see reaalselt välja näeb ning millised
võimalused on selle finantseerimiseks? Vastused nendele ning muudele olulistele küsimustele saame Adven
Haabneeme katlamaja külastusel.

10:30 - 11:00

Bussiettekanne:Tõhusate kaugküttevõrkude toetamine ja
sellest tarbijate teavitamine
Eduard Latõšov Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituudi
dotsent
Märgise “Tõhus kaugküte” arendamise ja rakendamise edulugu

11:00 - 11:30

Ettekanne: Kuidas aitab Põhjala pruulikoja moodne
valguslahendus säästa?
Jarmo Võsa Luminec OÜ partner
Tööstushoone ja valguslahenduse sümbioos- räägime sellest, kuidas kaasaegne valgustus on aidanud
ettevõttel energiat ja raha säästa.

11:30 - 13:00

Külastus: Tutvumine Põhjala pruulikoja valguslahendusega,
külastus kahes grupis
Enn Parel Põhjala Brewing AS tegevjuht
Tänapäeva tööstushoonesse saab rajada enamat kui ainult tööstust. Hästi loodud lahenduse korral on
võimalik ühte hoonesse paigutada nii tootmine, kontor kui restoran.

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 14:30

Bussiettekanne: Kuidas näeb taastuvenergia kasutust
teadlane?
Andres Siirde Tallinna Tehnikaülikool, Energiatehnoloogia instituudi professor
Räägime lähemalt ettevõtete ja teadlaste koostööst uute energiasäästlike objektide rajamisel.

14:30 - 15:45

Külastus: Tutvumine Eesti Pandipakendi päikesepargiga,
külastus kahes grupis
Aivar Rist Pro Solar OÜ tegevjuht

Kaupo Karba Eesti Pandipakend OÜ tegevjuht
Räägime päikeseenergia kasutusvõimalustest.

15:45 - 16:00

Sõit Ülemiste keskuse parklasse

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel ajakava etteantud ajavahemiku sees muuta.

