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SIAPWS Danmark – Workshop og anlægsbesøg den 27. august

SIAPWS Danmark

Den 27. august 2019 inviterer SIAPWS Danmark til workshop hos IDA på
Kalvebod Brygge i København.

c/o IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

På workshoppen præsenteres deltagerne for 3 emner indenfor kraftværksvandkemien:
•
•
•

Basis vandkemi i vanddampkredsløb/fjernvarmesystemet
Analyser og overvågning i vanddampkredsløbet/fjernvarmesystemet
Vandbehandlingsteknologien omvendt osmose (princip, overvågning,
fejlsøgning).

En indlægsholder vil præsentere emnet, hvorefter der vil være mulighed for
diskussion og videndeling blandt deltagerne.
Efter frokost vil dagen byde på et spændende anlægsbesøg på Amagerværket.
(Deltagerne sørger selv for transport mellem IDA og Amagerværket).
Tilmelding kan ske udelukkende på IDAs kursusportal:
IDA Arrangement nr. 332538

Hvis du har spørgsmål til
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig en fra bestyrelsen:
Monika Nielsen, Formand
moneb@orsted.dk
Thomas Dalsgaard, Næstformand
tda.dk@silhorko.dk
Henrik Rostgaard, Sekretær
hero@hofor.dk
Karsten Thomsen, Kasserer
knth@cowi.dk
Ivan Lilleng, Bestyrelsesmedlem
ivan@lilleng.dk

Af hensyn til det administrative arbejde, vil der ikke være mulighed for at få en
samlet faktura ved flere tilmeldinger fra samme firma.

DFF er nu også medlem af SIAPWS-DK
Den 6. august 2019 havde SIAPWS-DK et møde med Dansk Fjernvarme omkring et
muligt samarbejde på det vandkemiske område. Dansk Fjernvarme kan gode
muligheder i at være en del af SIAPWS-DK, og har derfor besluttet at blive medlem.
SIAPWS-DK ser frem til samarbejdet.

Matarvattensektionen – den svenske pendant til SIAPWS Danmark
Matarvattensektionen er den svenske pendant til SIAPWS Danmark og er en
forening der blev stiftet helt tilbage i 1987. Foreningen har ca. 120 medlemmer
indenfor anlæg til energiproduktion, leverandører, konsulenter og institutioner.
I januar 2011 blev Matarvattensektionen medlem af SIAPWS, hvor det nordiske
samarbejde begyndte.
Foreningen afholder jævnligt ”användardagar” (workshops) på ÅF hovedkontoret i
Solna, Sverige. Derudover har de en årlig konference i november måned,
Matarvattenkonferensen, som afholdes over to dage i Stockholm.
Den næste planlagte workshop afholdes den 19. september 2019 og omhandler
Legionella. Læs mere on workshoppen på Matarvattensektionens hjemmeside:
Legionella 2019
Matarvattenkonferensen 2019 afholdes den 12.-13. november på Waterfront
Congress Centre i Stockholm. Nærmere detaljer om konferencen er endnu ikke
offentliggjort.
SIAPWS Danmark medlemmer kan deltage i Matarvattensektionens arrangementer
til medlemspris.
SIAPWS Danmark
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SIAPWS = Scandinavian International Association for the Properties of Water and Steam

Hvis du ønsker medlemskab af
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig vores kasserer, Karsten
Thomsen
Årligt medlemsgebyr for virksomheder
på 3.500 kr.

Kontingentopkrævning 2019
I øjeblikket er kontingentopkrævning
for året 2019 i gang.

Pas på phishing mails!!
IAPWS har desværre være udsat for
misbrug af dets gode navn. Der har
være et par tilfælde med forsøg på
phishing med IAPWS som lokkemad,
for at lokke penge ude af vores
medlemmer.
Vær derfor opmærksom på falske
mails! Kontingentopkrævning kommer
udelukkende fra IDA.

