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Virtuel Årsdag kom hele vejen rundt om
den digitale bygning
For første gang i VELTEKs historie blev årsdagen afholdt som et virtuelt
streamingsarrangement. Medlemmer og samarbejdspartnere fik af de
fem indlægsholdere et stort indblik i nutidens og fremtidens digitale
byggeri, der på dagen blev belyst fra de forskellige vinkler i værdikæden.

Læs mere

El-branchens næste store talent er fundet
Bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion i VELTEK har valgt at tildele legatet
for unge el-tekniske talenter til Peter Schønfeldt – Studerende på
Elinstallatøruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi, der som
belønning for sin flittighed, fokus på sine medstuderende og
nysgerrighed for fagfeltet nu kan se frem til, at der snart tikker et
anseligt beløb ind på kontoen.
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Læs mere

Fyldningsgrænseværdi for varmepumper
- overgangsordning vedtaget
VELTEK indsendte den 29. marts 2021 nedenstående brev til Energi- og
Miljøstyrelsen vedr. branchens udfordringer i kraft af dansk ændring af
fyldningsgrænseværdierne for kølemidler i varmepumper af typen
”split”. Nu er en overgangsordning vedtaget.

Læs mere

Digitale generalforsamlinger afholdt med
succes
Det lykkedes helt uden udfordringer af få afholdt årets
generalforsamlinger i VELTEK og fagsektionerne.
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Læs mere

Skærpede krav til elmotorer og
omformere
Den 1. juli 2021 træder en ny ecodesign-forordning i kraft med
skærpede regler om energieffektivitet for elmotorer og
frekvensomformere.

Læs mere

Varmepumpetilskud bliver mindre til
september
Næste runde af Bygningspuljen bliver med et varmepumpetilskud i
omegnen af 19.000 kroner for et gennemsnitligt hus. Det er 9.000
kroner mindre, end første ansøgningsrunde sidste efterår.
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Læs mere

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
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