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Essen, 6 maart 2018

Van de België/Nederland-dag tot moderne verwarmingstechnologie

SHK ESSEN 2018 biedt een voortreffelijk kaderprogramma
Vakvereniging SHK NRW heet scholieren welkom in AZUBI-lounge
Met een informatief kaderprogramma biedt de SHK ESSEN de beursbezoekers
een bijzondere meerwaarde. De nadruk ligt evenzeer op praktische suggesties
voor de dagelijkse werkzaamheden als op een speciale expositie over moderne
verwarmingstechnologie en diverse actiedagen.
De SHK ESSEN is centraal gelegen in de grootste agglomeratie van Europa. De
vakbeurs is dan ook interessant voor bezoekers uit de buurlanden. Voor hen
wordt op woensdag 7 maart een België/Nederland-dag georganiseerd. Op deze
speciale dag worden exposanten en bezoekers uitgenodigd om
grensoverschrijdend te netwerken. Veel bedrijven bieden hun informatie in het
Nederlands aan en zorgen dat op die dag hun stand is bezet met meertalig
personeel.
De branchevereniging SHK NRW organiseert vakforums met voordrachten over
actuele thema's
De stand van de branchevereniging SHK NRW is het ontmoetingspunt voor
ondernemers, leidinggevenden, monteurs en belangstellenden op het gebied van
sanitair, verwarming en luchtbehandeling (SHK). In hal 2 krijgt de SHK-specialist
niet alleen informatie over actuele thema's die spelen in de branche, maar ook over
het nieuwste dienstenaanbod van de vakvereniging. Het vakforum voor planning en
uitvoering bevindt zich in 2018 direct naast de stand van de brachevereniging, in hal
2 (stand 2B08). Het platform staat bekend om zijn beknopte voordrachten. Elke
dag worden er van 10.30-12.00 uur en van 14.00-15.30 uur voordrachten gegeven
op het open podium, voornamelijk door vaklieden, planners, architecten en
vertegenwoordigers van de woningbouw.
De thema’s die dit jaar op het programma staan, zijn onder andere: Smart Home,
Building Information Modelling (BIM), SHK-expert, opleidingsportalen en
arbeidsveiligheid in combinatie met digitale tools. U krijgt alle gelegenheid om
vragen te stellen of onderwerpen te bespreken. In de stand van de
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branchevereniging naast het platform, kunt u de experts voor en na hun
voordracht
spreken.
Beursrondgangen ‘van professionals voor professionals’ met gids
Van professionals voor professionals: Elke dinsdag, woensdag en donderdag
worden er op de SHK ESSEN twee beursrondgangen met gids georganiseerd. Op
vrijdag is er één begeleide rondgang. De organisator is branchevereniging SHK
NRW. Bestuursleden en directeuren van de vereniging kruipen in de rol van gids
en leiden geïnteresseerde vaklieden, planners, architecten en vertegenwoordigers
van de woningbouw met veel enthousiasme rond. De thema's van de
beursrondgangen zijn ‘SmartHome’, ‘Nieuwe trends in de badkamer’, ‘Hygiëne
door installatietechniek’ en ‘Efficiënte verwarmingstechniek’. Het start- en eindpunt
van de rondgangen is stand 2B07 van de branchevereniging SHK NRW in hal 2.
Monteursdagen op dinsdag en vrijdag met productneutrale voordrachten
In het beursjaar 2018 zijn er voor het eerst twee monteursdagen. Op dinsdag- en
vrijdagochtend houdt de branchevereniging SHK productneutrale voordrachten
voor monteurs. “Tijdens de komende SHK ESSEN bieden we niet één maar twee
voorlichtingsdagen aan, omdat wij de grote belangstelling van de vorige jaren beter
willen coördineren en omdat we het belangrijk vinden zoveel mogelijk mensen uit
de praktijk te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in hun branche", zegt
Guido Bruzek, technisch medewerker van de branchevereniging en coördinator
van de monteursdagen. Het programma is op beide dagen hetzelfde en wordt
verzorgd door onafhankelijke experts. De focus ligt op veilige gasinstallaties
volgens de technische voorschriften van de Duitse vereniging voor de gas- en
waterbranche (DVGW), nieuwe voorschriften met betrekking tot werken aan olieinstallaties, montagetechnieken voor een afdichting van sanitaire voorwerpen
volgens de geldende normen en de dagelijkse werkveiligheid. Vervolgens krijgt elke
deelnemer een certificaat en is de middag verder vrij voor een rondgang over de
beurs op eigen gelegenheid.
Voor scholieren en leerlingen is er de AZUBI-lounge
Ook aan nieuwkomers in de branche is weer gedacht. Voor de derde maal
achtereen is de AZUBI-lounge in hal 2 naast de stand van de branchevereniging
SHK NRW het trefpunt voor jongeren op de SHK ESSEN. Ditmaal presenteert de
lounge zich in het kader van het Duitse opleidingsinitiatief ZEIT ZU STARTEN.
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Hier kunnen scholieren en studenten netwerken en zich laten informeren over de
vele carrièremogelijkheden in de SHK-praktijk. De hoogste klassen van het
middelbaar en beroepsonderwijs zijn uitgenodigd. De jongeren kunnen ook
deelnemen aan een rally op de SHK ESSEN. Advieseilanden voor het beroep
installatiemecanicien in de SHK-techniek met een volledige opleiding, een praktijken opleidingsbeurs, montagewedstrijden en een chill-outzone maken het aanbod
van de AZUBI-lounge voor 2018 compleet.
BDH informeert over trends in verwarmingsmarkt
De ‘Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie’ (BDH) geeft met een
fabrikantneutrale, speciale expositie (hal 2 / stand 2D02) informatie over de
huidige stand van zaken in de moderne verwarmingstechnologie. Behalve op
gevestigde, alom beschikbare technologieën op basis van gas, olie, stroom en
hernieuwbare energie, richt de speciale expositie zich ook op de toekomst.
Digitale verwarmingssystemen, die per app via mobiele apparaten kunnen worden
aangestuurd, vormen een belangrijk thema. Voor de gebruiker betekent dit meer
comfort en extra mogelijkheden om energie te besparen. Een ander thema zijn
systemen die stroom en warmte aan elkaar koppelen en bestaan uit een
zonnestroomsysteem, een elektrische warmtepomp en een accu. Tot slot biedt het
forum informatie over marktontwikkelingen en de huidige politieke
randvoorwaarden.
Meer informatie: www.shkessen.de/branchentreff/programm

