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VELTEK takker for et intenst år med
rekordhøjt medlemstal
VELTEK gik ind i 2021 med en noget bitter smag i munden, for efter
planen skulle året skydes i gang med afholdelsen af El & Teknik 2020 i
januar, som vi havde flyttet fra april 2020 grundet COVID-19’s ankomst
til Danmark. Ved årsskiftet havde COVID19 igen omklamret Danmark,
og derfor blev El & Teknik messen endnu engang udskudt og denne
gang helt til 2022, hvor vi nu ser frem til at samle elbranchen i Odense
Congres Center. El & Teknik 2022, der afholdes den 3. – 5. maj, byder
på nye udstillere men også tidligere udstillere, som vender tilbage til
messen igen.

Læs Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor

Læs mere

ETIM 9.0 er på vej – husk at deltage på
VELTEKs ETIM webinar
Den internationale ETIM-standard for produkters tekniske masterdata,
ETIM 9.0, udkommer som forventet den 1. november 2022. Det er her
vigtigt, at VELTEKs medlemmer kontakter vores ETIM-sekretariat med
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input til ændringer i modellen så hurtigt som muligt – også hvis det
gælder oversættelsesopdateringer eller nye synonymer for udvalgte
ETIM-klasser. Således har vi tid til at drøfte ændringerne og få dem
godkendt via ETIM International.
 

Læs mere

Fagmesserne hitter – brancherne søger
mod danske fagmesser
Spændingen var stor da VVS'21 slog dørene op i Odense Congres
Center, for messen var ekstraordinært blevet flyttet fra foråret til
oktober 2021 som følge af COVID-19.
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Læs mere

Bæredygtighed og livscyklusanalyser
(LCA) kommer rullende med ekspresfart –
også til byggeriets installationer
Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) blev introduceret i juni 2020,
og det var oprindeligt hensigten, at FBK skulle gøres normativ fra 1.
januar 2023. Bolig- og Planstyrelsen (BPST) omtaler perioden fra juni
2020 til juni 2022 som en ”høringsperiode” – altså en periode hvor der
høstes erfaringer med de kommende krav fra FBK.
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Læs mere

Højaktuelle emner gav VELTEK webinarer
høje deltagertal
Når én dør lukkes, åbnes der som bekendt en ny – og det var netop,
hvad vi oplevede i VELTEK med COVID-19. Vi har igennem årene
mødtes flere gange årligt, herunder til orienteringsmøder om emner,
som hører til i kategorien ”need to know”.

Læs mere

VELTEK kæmper videre for effektiv
sagsbehandling til drikkevandssystemer
Drikkevandssystemer kaldes også multifunktionsvandhaner, dvs.
vandhaner med funktioner som kogevandhane, danskvandshane,
afkølet vand og/eller kold- og varmtvandsfunktion. For de danske
myndigheder er de stadigvæk et forholdsvist nyt produkt på markedet,
og derfor har Bolig- og Planstyrelsens GDV-sekretariat ikke i alle tilfælde
haft tilstrækkeligt overblik over, hvordan de skulle håndtere
ansøgninger for denne type produkter.
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Læs mere

VELTEKs medlemsundersøgelse ender ud
i et godt råd til installatørerne
Da COVID-19 ramte Danmark i foråret 2020 kiggede alle danske
virksomheder forretningsmæssigt ind i en usikker fremtid. Det stod dog
hurtigt klart, at mens nogle brancher blev hårdt ramt, gik de tekniske
brancher generelt fri, og nogle fagområder rapporterede endda om
stigende salg. VELTEK viser hermed resultatet af vores
medlemsundersøgelse.

Læs mere
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En dobbelt mavepuster til
varmepumpebranchen
Den 1. juli 2021 trådte bek. nr. 1013 i kraft, som omhandler
stramninger for kølemidler. Bekendtgørelsen er resultatet af dansk
enegang i EU, da samme stramninger efter planen først implementeres i
resten af EU i 2025. Året 2025 bliver derfor et pejlemærke for
producenternes udvikling af varmepumper til de ”nye” kølemidler.

Læs mere

VELTEK ønsker medlemmer og
samarbejdspartnere en glædelig jul og et
godt nytår!
 

Læs mere
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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 | 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
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