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II. LED Konferencia és kiállítás
A MEE Világítástechnikai Társaság és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar 2011. február 1-2-án tartja a II. LED Konferenciát
„Találjuk meg együtt a LED-ek helyét a világítástechnikában” mottóval.
Az első LED konferencia (2010. február) sikere indokolttá tette a rendezvény évenkénti
megszervezését. Az elmúlt egy évben további tapasztalatokat szereztünk, amelyeket újabb
rendezvényünkön igyekszünk megosztani a konferencia résztvevőivel. A rendezvény
szakmai színvonalának emelése érdekében külföldi előadókat is meghívtunk, akik a
témakörben nemzetközi kitekintést nyújtanak.
A szilárdtest fényforrás alkalmazástechnikája új kihívások elő állítja a világítástechnikával
foglalkozó szakembereket, tervezőket és szerelőket egyaránt, mivel még nem áll
rendelkezésre kellő mélységű szakirodalom és tapasztalat sem. Valamennyien e témával
foglalkozók, részben külföldi szakirodalomra, másrészt saját tapasztalataikra támaszkodnak.
A meghirdetett konferencia célja: a LED-ek és az alkalmazástechnika lehetőségeinek
megismertetése; megvalósult világítási rendszerek bemutatása; a felhasználás jelenlegi
korlátainak ismertetése; együttgondolkodás a LED-ek adta lehetőségek művészi
felhasználóival; a fénytechnikai és műszaki jellemzők méréstechnikájának pontosítása; a
színtani és termikus paraméterek tisztázása; valamennyi téveszme eloszlatása, amelyet
sokan szakmai ismeretek hiányában terjesztenek a LED-ekről.
A konferencia kísérője a LED kiállítás – bel- és külföldi cégek részvételével – melynek
keretében lehetőség nyílik a témával foglalkozó vállalkozások termékeinek és
szolgáltatásainak ismertetésére.
A konferencia szakmai programja a VTT www.vilagitas.org honlapján december 10-től
elérhető. MMK kreditpontos rendezvény !
A konferencia részvételi díja 20000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a konferencia programon
való részvétel, a kiadvány, az ebédek, kávészünetek és első esti baráti beszélgetés
költségét, melyről a jelentkezést követően számlát küldünk. A számlában a szervezési
költség és az étkezés külön feltüntetésre kerül.
Az egynapos részvétel díja: 12000 Ft + ÁFA
A kiállításon való részvétel költsége: 30000 Ft + ÁFA. (asztal, vagy posztertábla).
Jelentkezési határidő: 2011. január 15.
A Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai és a diákok a konferencia szakmai
programján díjmentesen vehetnek részt (előzetes írásbeli jelentkezés szükséges) !
A LED világítás iránt érdeklődők jelentkezését várjuk !
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