
   
              

       
                             Jornada 3:

Projectes col·laboratis en el entorn indistrial
de Granollers

22 de Novembre de 2018

Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA

Aquesta jornada tanca el 3er Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzat per Granollers Mercat amb la 
col·laboració de l’Insttut Català d’Energia.  

Després de l’èxit recollit de les sessions realitzades, es preveu donar-li contnuutat de cara al proper 2019,
incorporant  les  visites  a  casos  d’èxit  del  territori  així  com els  tallers  pràctcs,  dos  formats  que s’han
realitzat per primera vegada en aquesta edició del cicle.  

Recordar  que el  cicle  s'emmarca en la  línia  de treball  de  Granollers  Mercat  de foment  de l’actvitat
empresarial focalitzada en el vector energètc i en la promoció de la simbiosi industrial en els polígons
industrials.

La jornada

Aquesta darrera jornada, recollint les inquietuds dels industrials de Granollers, abordarà la temàtca dels
sistemes d’aire comprimit industrial. Els sistemes d’aire comprimit són un dels mètodes de transferència
d’energia més comú a la indústria i que està més present en una diversitat molt gran de sectors. 

La jornada preveu La jornada analitzarà de forma global el potencial d’estalvi energètc dels diferents
elements que conformen un sistema d’aire comprimit, els compressors industrials d’últma generació, les
tendències en d’innovació en aquests equips i els sistemes de control aplicables tan al propi compressor
com a la resta del circuit d’aire comprimit.

A qii s’adreça

La jornada va dirigida a empreses i/o industries de Granollers i el seu entorn, que disposin d’aquests tpus
de sistemes a les seves instal·lacions, així com enginyeries i consultories especialitzades del sector.
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Projectes col·laboratis en el entorn indistrial de Granollers

Data: 22 de Novembre  de 2018
Localització: Edifci UEI, Av. Europa, 21 -08401- Granollers (a 50m de Can Muntanyola) 

El Programa 

9:30 – 9:35 Benvingida
Marc Vives, Tècnic d’empresa de Granollers Mercat

9:35 – 9:45 Plan Renove  de Compressors indistrials
Insttut Català en Energia

9:45 – 10:15 Potencial d’estalvi energètc en sistemes d’aire comprimit
Cristna Soler, enginyera industrial

10:15 – 10:40 Compressors: tecnologies i innovació
Atals Copco

10:40 - 11:05 Control i monitorització de sistemes d’aire comprimir
PER CONFIRMAR

11:05 - 11:30 PAUSA CAFÈ

11:30 - 11:50 Aiditories i manteniment de  sistemes d’aire comprimit
TecnoGlobal

11:50 - 12:20 Reciperació de calor en compressors. Cas d’èxit.
MAXION WHEELS

12:20 – 12:30 Precs i pregintes

INSCRIU-T’HI!!
Assistència gratuïta prèvia inscripció. 

Assistència limitada a 30 persones.
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https://goo.gl/forms/QUwuzxH92OVnVVWu1

