Nota de Premsa
TÜV Rheinland organitza una Jornada Informativa i Gratuïta sobre la
“ISO 50001, Eficiència Energètica”
el proper 11 de març a Tarragona
24 de febrer de 2015, Barcelona
TÜV Rheinland organitza una Jornada sobre la “ISO 50001, Eficiència Energètica” que es durà
a terme el proper 11 de març a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona.

Nota de Premsa

L’eficiència energètica en la indústria s’aconsegueix mitjançant la gestió de la mateixa.
TÜV Rheinland ajuda a les empreses a complir amb els estàndards de gestió de l’energia en els
actuals sistemes de gestió industrial o comercial. D’aquesta manera, es fa més fàcil millorar en
l’eficiència energètica d’una manera contínua.
Els experts de TÜV Rheinland estan especialitzats en la Norma ISO 50001 de gestió de l’energia i
ajuden a les empreses amb aquesta certificació. D’aquesta manera, les empreses poden obtenir
guanys significatius pel que fa a l’eficiència energètica, així com reduir els costos financers
associats i minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Aquesta Jornada tractarà sobre els beneficis del Sistema de Gestió de la Norma ISO 50001
d’Eficiència Energètica, els avenços tecnològics per a l’estalvi energètic i la monitorització per
al control de l’estalvi energètic.
Programa:
09.30h. Registre de Assistents
09.45h. Presentació de la Norma ISO 50001, protocol EVO
Sra. Miriam Hernández, Desenvolupament Sostenible yi Certificació de Sistemas de
TÜV Rheinland
10.00h. Implantació del Sistema de Gestió ISO 50001
Sr. Lluis Larrégola, Consultor Energètic en KREUM Ingenieros, professor i assessor per a
programes formatius a Llatinoamèrica de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), membre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
11.00h. Pausa cafè
11.20h. KREUM. Enginyeria especialitzada en projectes energètics i mediambientals
industrials
Sr. Jordi Calvís. Disseny i implantació d’una acció de millora segons requisits de la
norma
11.50h. ASHRAE, Asociación Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción
Sr. Antonio Tabasco, visió sobre la mesura dels estalvis d’energia i el manteniment i
operació sostenible
12.30h. DEXMA, Sr. Jaume Solé, desenvolupadors del software dexCell Energy Manager,
eina de monitorització aplicable a la part de la mesura i verificació d’estalvis segons la
norma ISO 50001
13.10h. Cas d’èxit
13.30h. Preguntes

Les inscripcions són gratuïtes i amb aforament limitat.
Interessats enviar mail a: miriam.hernandez@es.tuv.com
Patrocina la ponència de ASHRAE l’Associació Catalana d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació

Col·laboren:
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Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.

Per a més informació :
TÜV Rheinland Ibérica,
Inspection, Certification &Testing, S.A.
Miriam Hernández
miriam.hernandez@es.tuv.com
María Buendía
maria.buendia@es.tuv.com
Tel. : 93.478.11.31
www.tuv.es

