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Udogodnienia dla zwiedzających

Nowa, szybka ścieżka rejestracji
Każdy zarejestrowany uczestnik, dokonujący zaku-
pu biletu wstępu na targi online otrzymuje e-ma-
ilem identyfikator/kartę wstępu do samodzielnego 
wydrukowania. Identyfikator umożliwia przejście 

  Ekspozycja targowa zajmie powierzchnię po-
nad 6000 m2, stoiska wystawców rozlokowane będą  
w dwóch halach targowych. Stowarzyszenie Polska 
Wentylacja – organizator targów – do udziału w targach 
zaprosiło producentów i dystrybutorów – z Polski oraz 
m.in. z Litwy, Francji, Niemiec i Włoch. 

Wydarzenia specjalne

Arena technologii
Na specjalnie wydzielonej powierzchni, na środku 
ekspozycji targowej zlokalizowana będzie tegorocz-
na ARENA TECHNOLOGII 2015. Tematem przewod-
nim Areny są klimatyzatory oraz wentylatory da-
chowe. W jednym miejscu będzie można zobaczyć 
i porównać urządzenia i produkty różnych produ-

centów. Wszyscy odwiedzający Arenę otrzymają 
broszurę informacyjną z danymi technicznymi urzą-
dzeń prezentowanych w Arenie. 
Więcej informacji

Seminaria
Przez dwa dni, w dwóch salach równolegle odbywać 
się będzie się ponad 40 wystąpień i prezentacji eks-
perckich i inżynierskich. Wśród tematów poruszane 
będą m.in.: nowe dyrektywy dotyczące silników elek-
trycznych w wentylatorach, zmiany w rozporządze-
niach dotyczących kontroli systemów klimatyzacji, 
obowiązek etykietowania energetycznego małych 
central wentylacyjnych, zasady wykorzystywania 
czynników chłodniczych w klimatyzacji i chłodnictwie.  
Więcej informacji

Konkurs na najciekawszy 
produkt
Do konkursu zgłoszonych zo-
stało aż 46 nowości rynko-
wych w trzech kategoriach: 
Wentylacja, Klimatyzacja i Bez-
pieczeństwo pożarowe. Odwie-
dzający targi głosując w kon- 
kursie, wybierają NAJCIEKAW-
SZY PRODUKT 2015 roku. Uro-
czyste ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi w dniu 4 mar-
ca, podczas drugiego dnia tar-
gów. Prezentację wszystkich 
zgłoszonych nowości w Kon-
kursie można zobaczyć tutaj.

Już prawie 150 wystawców  
z Polski i z zagranicy potwierdziło 
swój udział w 13. edycji 
Międzynarodowych Targów 
Techniki Wentylacyjnej, 
Klimatyzacyjnej i Chłodniczej. 
Targi odbędą się w dniach  
3-4 marca 2015 r. w Warszawie 
i będzie to największe 
wydarzenie dedykowane branży 
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  
i chłodniczej. 

FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2015

Nasza pasja,  
Twój komfort

teraz z pełną kontrolą  
gdziekolwiek jesteś 
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http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/arena_technologii
http://www.forumwentylacja.pl/seminaria
http://www.forumwentylacja.pl/konkurs
http://www.pro-vent.pl
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przez bramki targowe z pominięciem stoisk reje-
stracji. Za bramkami na specjalnie oznakowanym 
stoisku będzie można odebrać  etui do identyfika-
tora oraz pakiet materiałów dla zwiedzających. Po-
lecamy skorzystanie z tej ścieżki rejestracji oraz za-
kupu biletu. Dzięki niej można zaoszczędzić czas  
i ominąć kolejki. 
Więcej informacji o zasadach wstępu
Zarejestruj udział tutaj    

Autokarem na targi
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Częstocho-
wa, Kraków, Kielce – z tych miast wyruszą specjalne 
autokary, które przywiozą uczestników na targi. W ra-
mach pakietowej usługi organizator zapewnia transport 
do/z Warszawy oraz bilet wstępu na targi i seminaria.
Więcej informacji

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na: 
www.forumwentylacja.pl  

Nowości  2015 

Pompy ciepła 
Technologię pomp ciepła, którą można m.in. 
wykorzystać w systemach wentylacji i chło-
dzenia budynków zaprezentują producen-
ci oraz bezpośredni dystrybutorzy:  DAIKIN, 
GALMET, KLIMA-THERM (Fujitsu), KLIWE-
KO, NIBE-BIAWAR, MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE, POLSKI KOMFORT, VIESSMANN. 
Drugiego dnia targów – 4 marca odbędzie 
się blok seminaryjny poświęcony w całości 
tematyce pomp ciepła. Wszystkie semina-
ria są dostępne dla zwiedzających ekspo-
zycję targową. 

Warsztaty chłodnicze
Wykonawców i serwisantów instalacji chłod-
niczych zapraszamy na warsztaty dotyczą-
ce zastosowań alternatywnych czynników 
chłodniczych. Podczas warsztatów, które 
odbywać się będą w formie wykładów, pre-
zentacji i konsultacji poruszane będą  tema-
ty związane z aspektami prawnymi, wiedzą 
techniczną, przedstawione zostaną dobre 
praktyki projektowe i wykonawcze. 

Czytelnia norm
Stowarzyszenie Polska Wentylacja razem  
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym zapra-
sza do odwiedzenia czytelni norm. W czytel-
ni  możliwy będzie dostęp do  Polskich Norm, 
dokumentów ze zmianami do Polskich Norm 
oraz Polskich Dokumentów Normalizacyj-
nych. Odwiedzający czytelnię otrzymają ku-
pony rabatowe ważne także po targach, na 
dostęp on-line do zasobów PKN.
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www.testo.com.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia                                                 
stoiska Testo nr 15                                                          

podczas  Targów Forum Wentylacja                                           
Salon Klimatyzacja 2015,                                                                                                  

które odbędą się 3-4 marca                                                            
w Centrum MT Polska                                                                      

w Warszawie przy ul. Marsa 56 C 
 

UNIWERSAL  
to firma 

produkcyjna, 
działająca na 
polskim rynku 
od 1988 roku. 
Zajmujemy się 

produkcją wentylatorów 
dachowych, wywietrzników grawitacyjnych wraz 

z niezbędnymi akcesoriami i osprzętem 
automatyczno-elektrycznym. Od jakiegoś czasu 
aktywnie działamy na polu nowych poszukiwań 

inteligentnej wentylacji, rozumiejąc w ten sposób 
wentylacje hybrydową.

www.uniwersal.com.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza-
ją na VIII edycję dwusemestralnych Studiów Pody-
plomowych „Inwestycje w OZE odnawialne źródła 
energii – energetyka prosumencka i generacja roz-
proszona”. 

Program studiów obejmuje m.in.:
- omówienie specjalnej roli energetyki prosumenc-
kiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz no-
wych na polskim rynku technologii takich jak foto-
woltaika; 
- szczegółowe omówienie metody LCOE w odnie-
sieniu do kompleksowej analizy porównawczej 

instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, 
ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną 
metodą oceny efektywności ekonomicznej inwe-
stycji; 
- przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazują-
cych metody liczenia i optymalizacji kosztów  
z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości 
inwestycji, jak również optymalizacji finansowej; 
- studenci opanują umiejętność doboru techno-
logii OZE, opracowywania studiów wykonalności 
i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi 
wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.
Studia adresowane są do przedsiębiorców, pry-
watnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsię-

biorstw energetycznych, instytucji wdrażających 
dla funduszy UE, urzędów państwowych, przed-
stawicieli samorządów, banków, firm konsultingo-
wych oraz osób pragnących rozpocząć działalność 
gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej,  
w szczególności w energetyce prosumenckiej.  
Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Insty-
tutu Energetyki Odnawialnej, pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata 
nauki, polityki, bankowości i administracji. Studia 
we Wrocławiu rozpoczynają się już w lutym 2015 r. 
Więcej informacji na stronie www.ieo.pl, www.oze.
ue.wroc.pl

Studia podyplomowe Inwestycje w OZE 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/dla_zwiedzajacych
http://rejestracja.forumwentylacja.pl/
http://www.forumwentylacja.pl/autokarem_na_targi
http://www.testo.com.pl
http://www.uniwersal.com.pl
http://www.oze.ue.wroc.pl
http://www.oze.ue.wroc.pl
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