
Se nyhedsbrevet online her

Den Eltekniske Sektion søger efter årets
el-tekniske talent
I foråret valgte bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion at tildele legatet for
unge el-tekniske talenter til Benjamin Vilmann – Studerende på DTU’s
diplomlinje for Elektrisk Energiteknologi, og nu er tiden kommet, hvor
nye talenter skal indstilles af deres uddannelsesinstitution for at få
chancen for at kunne modtage legatet på 15.000 kr. 

Læs mere

Kraftig medlemsvækst søsætter sidste
fase indenfor branchestatistik på kedler,
varmepumper og gulvvarmesystemer
Med den seneste tids medlemstilgang af flere betydelige aktører inden
for individuel bygningsopvarmning, er VELTEK Varme nu godt i gang
med det sidste arbejde omkring at etablere en branchestatistik i
sektionen inden for blandt andet gaskedler, varmepumper og
gulvvarme.

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://www.veltek.dk/den-eltekniske-sektion-soeger-efter-aarets-el-tekniske-talent/
https://www.veltek.dk/den-eltekniske-sektion-soeger-efter-aarets-el-tekniske-talent/


Læs mere

VELTEK sidder nu med til bords i
Energisparerådet og i ny komité for
cirkulær økonomi
De nye sæder giver endnu større muligheder for at VELTEK kan gøre
sin indflydelse gældende og viderebringe input fra branchen og
medlemmerne.

Læs mere

Regeringen lancerer udspil til national
strategi for bæredygtigt byggeri
Der skal bygges mere bæredygtigt i fremtiden og for at fremme en
grønnere udvikling, lancerer regeringen nu sit udspil til en strategi for
bæredygtigt byggeri.

https://www.veltek.dk/veltek-varme-paabegynder-sidste-fase-vedr-branchestatistik-paa-kedler-og-varmepumper-i-sektionen/
https://www.veltek.dk/veltek-varme-paabegynder-sidste-fase-vedr-branchestatistik-paa-kedler-og-varmepumper-i-sektionen/
https://www.veltek.dk/veltek-sidder-nu-med-til-bords-i-energispareraadet-og-i-ny-komite-for-cirkulaer-oekonomi/
https://www.veltek.dk/veltek-sidder-nu-med-til-bords-i-energispareraadet-og-i-ny-komite-for-cirkulaer-oekonomi/


Læs mere

Smarte Bygninger Tænker På Klimaet -
se alle videoerne fra kampagnen nu
VELTEK og TEKNIQ Arbejdsgiverne satte i efteråret fokus på de tekniske
installationers grønne potentialer. Alle videoerne fra kampagnen er nu
tilgængelige. Se dem her.

Læs mere

ETIM International udgiver første version
af sit medlemsregister
Første version af ETIM Internationals medlemsregister er offentliggjort.
Den kan tilgås via VELTEKs hjemmeside.

https://www.veltek.dk/regeringen-lancerer-udspil-til-national-strategi-for-baeredygtigt-byggeri/
https://www.veltek.dk/regeringen-lancerer-udspil-til-national-strategi-for-baeredygtigt-byggeri/
https://www.veltek.dk/smarte-bygninger-taenker-paa-klimaet-2/
https://www.veltek.dk/smarte-bygninger-taenker-paa-klimaet-2/


Læs mere

VELTEK Ventilation deltager NCC-projekt
om IOT og datadrevet drift og
commissioning i byggeriet
Den datadrevne bygning er på vej, og det giver nye muligheder for en
bedre idriftsættelse og løbende overvågning af det leverede indeklima
og energiforbrug. Projektet udføres i samarbejde VELTEK,
PensionDanmark, LB Forsikring, DTU og Emcon.

Læs mere

ETIM udvikler ny version af BMEcat
filformatet
ETIM International igangsætter nu arbejdet, der skal lede frem til
udgivelse af næste version af ETIM BMECat filformatet (version 5.0).

https://www.veltek.dk/etims-medlemsregister/
https://www.veltek.dk/etims-medlemsregister/
https://www.veltek.dk/veltek-ventilation-deltager-ncc-projekt-om-iot-og-datadrevet-drift-og-commissioning-i-byggeriet/
https://www.veltek.dk/veltek-ventilation-deltager-ncc-projekt-om-iot-og-datadrevet-drift-og-commissioning-i-byggeriet/


Arbejdet blev påbegyndt i november og planlægges færdigt inden
udgangen af Q2 2021. Alle medlemmer af VELTEK inviteres til at give
input til udviklingen.
 
Kontakt VELTEK, hvis din virksomhed har input, som vi kan tage med i
det tekniske udvalg.ørste version af ETIM Internationals
medlemsregister er offentliggjort. Den kan tilgås via VELTEKs
hjemmeside.

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder og hjælp VELTEK med at få
vores budskaber og informationer
længere ud ved at følge LinkedIn-
profilen. Klik nedenfor for at gå til siden.

Klik her

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere

mailto:los@veltek.dk
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/


    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. tv. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1056579/share/?launch=email
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1056579/share/?launch=facebook
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1056579/share/?launch=twitter
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1056579/share/?launch=linkedin
http://www.veltek.dk
https://www.linkedin.com/company/10303754/
https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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