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Szósta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych,
zorganizowana przez firmę Dendros, odbyła się 2–3 października
2014 r. w Szczyrku. Spotkanie zgromadziło 90 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływu
modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono
specjalistów.
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