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nowiskach komputerowych możliwy był dostęp online 
do Polskich Norm oraz Polskich Dokumentów Normali-
zacyjnych. Odwiedzający czytelnię mogli porozmawiać 
ze specjalistami z PKN, uzyskać informacje dotyczące 
norm oraz innych dokumentów, a także mogli otrzymać 
kupony rabatowe ważne po targach na zakup polskich 
norm przez sklep internetowy. SPW na swoim stoisku 
zorganizowało także giełdę pracy. Do udziału w giełdzie 
pracy zaproszeni zostali wszyscy wystawcy. 

Gala branżowa SPW

Podczas tegorocznej edycji Forum odbyła się uroczy-
sta Gala Branżowa. W obecności 400 gości ogłoszo-
no laureatów nagród branżowych przyznawanych 
przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. 

Nagroda Biznesowa DELTA
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym 
i skutecznym biznesowo firmom. Są synonimem po-
zytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej bran-
ży. Analizę ekonomiczną prowadzono wieloetapowo 
z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetel-
nie informujące o swoich wynikach. Do nagród DEL-
TA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu 
przychodów w badanym okresie (2010-2014) wyniosła 
co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 

3 firmy, których dynamika była najwyższa.
Nagrody Biznesowe DELTA 2015 otrzymały firmy  
(w kolejności od najwyższego wyniku), w kategorii 
firm działających:
- do 10 lat: VENTIA, ZYMETRIC, INWEST KLIMA
- do 21 lat: BELIMO, EBM-PAPST, HALTON 
- ponad 21 lat: FRAPOL, ALFACO, BEIJER REF 

Nagroda PASCAL
SPW postanowiło uhonorować biura projektów re-
alizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodze-
nia budynków, przyznając za zrealizowane projekty 
specjalne branżowe nagrody Pascal 2015.
W skład kapituły wyłaniającej laureatów weszli dr 

  Nowości Forum 2015

Nowy blok tematyczny – pompy ciepła
Na tegorocznych targach po raz pierwszy swoje urzą-
dzenia zaprezentowali producenci i dystrybutorzy 
pomp ciepła. 
Na targach goszczono firmy: Galmet, Nibe-Biawar,  
Mitsubishi Electric Europe, Polski Komfort, Viessmann. 
Drugiego dnia targów – 4 marca, w ramach progra-
mu merytorycznego seminariów odbył się specjalny 
blok tematyczny poświęcony tej tematyce. 

Warsztaty chłodnicze
Nowością Forum Wentylacja – Salon Klimatyza-
cja 2015 były zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja oraz Fundację Prozon warszta-
ty chłodnicze. Adresatami warsztatów byli głównie 
serwisanci, praktycy i wykonawcy instalacji chłod-
niczych. Warsztaty prowadzone były w formie wy-
kładów, prezentacji oraz praktycznych szkoleń,  
a w czasie ich trwania swoją polską premierę miała plat-
forma szkoleniowa REAL Alternatives. Zaprezentowa-
no także inne e-narzędzia dla techników chłodnictwa. 
Czytelnia norm, giełda pracy
Stowarzyszenie Polska Wentylacja wspólnie z PKN zor-
ganizowało Czytelnię Norm. W czytelni, na trzech sta-

Rekordowa 13. edycja Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2015 odbyła się 
w Warszawie w dniach 3-4 marca. Było to największe spotkanie przedstawicieli 
branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. W targach udział wzięli 
producenci, dystrybutorzy, projektanci, instalatorzy, użytkownicy instalacji, 
inwestorzy, przedstawiciele firm wykonawczych, pracownicy naukowi, przyszli 
inżynierowie, przedstawiciele organizacji i mediów branżowych.

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2015 
Podsumowanie

Statystyki 2015

Rekordowa liczba wystawców – aż 151 firm 
– wzrost o 25% do 2014
Rekordowa liczba uczestników – ponad 4000 osób 
– wzrost o 20% do 2014
Rekordowa powierzchnia targów ponad 6200 m2 
– wzrost o 20% do 2014
Liczba wystąpień na seminariach: 68
Liczba produktów zgłoszonych do Areny Technologii: 27
Liczba nowych produktów zgłoszonych do Konkursu: 47

http://www.instalreporter.pl
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Kategoria – Bezpieczeń-
stwo pożarowe: wentylator 
strumieniowy PIRAX (HAR-
MANN POLSKA)  

Seminaria

Rokrocznie podczas targów 
organizowany jest blok dwu-
dniowych, merytorycznych 
seminariów. W tym roku od-
było się aż 68 prezentacji, wy-
stąpień i prelekcji. W czasie 
niektórych wystąpień dwie 
sale seminaryjne wypełnio-
ne były po brzegi. 
Ze względu na zróżnicowaną tematykę poruszaną 
podczas wykładów seminaria podzielone zostały 
na bloki tematyczne dotyczące klimatyzacji, wen-
tylacji, wentylacji pożarowej. Odbyło się również 

20 prezentacji inżynierskich prowadzonych przez 
wystawców. 
Materiały seminaryjne w postaci książki zawierają-
cej artykuły techniczne  oraz referaty firmowe moż-
na zakupić na www.wentylacja.org.pl/sklep.  

inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr 
inż. Tomasz Klinke.
Równorzędne nagrody otrzymały biura: POL-CON 
CONSULTING za projekt instalacji w obiekcie Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, WSP POLSKA za pro-
jekt instalacji w Budynku Biurowym ul. Kruczkow-
skiego 2 w Warszawie, BURO HAPPOLD POLSKA za 
projekt instalacji w nowej siedzibie Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Nagrody Specjalne zarządu SPW
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postano-
wił uhonorować osoby związane z branżą wentylacyj-
no-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem 
było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą 

spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami  
i metodami prowadzenia działalności, są postacia-
mi silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale 
także mogące wpływać na obraz branży.
Laureatami Nagród Specjalnych zarządu SPW zostali:  
Maciej Głogowski (współwłaściciel firmy FLOWAIR 
Głogowski i Brzeziński Sp.J.); Grzegorz Mars (pre-
zes zarządu Frapol Sp. z o.o.), Józef Darłak (prezes  
zarządu Darco Sp. z o.o.).

Wydarzenia Forum 2015

Arena Technologii
Tradycyjnie w środkowej części hali targowej zlokalizo-
wana została Arena Technologii.  Tegoroczną nowością 
było podzielenie powierzchni Areny na część wentyla-
cyjną i klimatyzacyjną. Arena Technologii w tym roku 
miała dwa tematy: wentylatory dachowe i klimatyza-
tory. W części wentylacyjnej można było zobaczyć aż  
15 urządzeń takich firm, jak:  Aereco, Alnor, BSH Technik, 
Harmann, Lindab, Maico,  Ostberg, Scrol, Vents-Group. 
W części klimatyzacyjnej na specjalnie zbudowanych 
stojakach prezentacyjnych zobaczyć można było kli-
matyzatory kasetonowe oraz jednostki ścienne wraz 
z urządzeniami zewnętrznymi. Swoje urządzenia  za-
prezentowały: Alfaco, Cool,  Daikin, Elektronika, Free, 
Klima, Klima-Therm,  Mitsubishi, Schiessl, SPS Klima.

Konkurs Najciekawszy Produkt 
Jak co roku na targach odbył się Konkurs NAJCIE-
KAWSZY PRODUKT. Po raz kolejny odwiedzający tar-
gi oddawali swoje głosy w trzech kategoriach: Wen-
tylacja, Klimatyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe. 
Zgodnie z regulaminem, do konkursu można było 
zgłaszać nowe produkty wprowadzone na rynek po 
1 stycznia 2014 roku. 
Zwycięzcy KONKURSU NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT 2015
Kategoria – Wentylacja: obrotowa nasada Turbo-
went Solarny (DARCO)
Kategoria – Klimatyzacja: klimatyzator kasetono-
wy FUJITSU SPLIT z nawiewem obwodowym (KLI-
MA-THERM)

Podzielniki ciepła – płać za to, co zużywasz 

O korzyściach płynących z instalacji podzielników cie-
pła dyskutowali z przedstawicielami mediów inwesto-
rzy (RSM Ursus), liderzy rynku rozliczania kosztów zu-
życia ciepła (Ista Polska) i przedstawiciele Ambasady 
Niemiec w Warszawie – uczestnicy śniadania prasowe-
go, które odbyło się w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
W Polsce zużywa się 2-3 razy więcej energii na jednost-
kę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Za-
chodniej. Jak pokazują „dobre praktyki” w tym zakre-
sie, we wszystkich opomiarowanych budynkach starego 
zasobu, nawet w przypadku braku zastosowania innych 
instrumentów efektywności energetycznej, zużycie ener-
gii spada o minimum o 10%. Stosowanie podzielników 
ciepła i systemu indywidualnych rozliczeń skłania użyt-
kowników do świadomego myślenia o zużyciu ciepła  

i przewidywania wysokości rachunków. Na podstawie 
danych uzyskanych od warszawskiej spółdzielni RSM Ur-
sus, która od 2010 r. instaluje podzielniki ciepła w swo-
ich zasobach mieszkaniowych, widać, że zużycie ciepła 
znacząco spada.  Instalacją podzielników ciepła objęto 
tam 146 budynków i tym samym 6789 mieszkań należą-
cych do zasobów spółdzielni. Efekty są niekwestiono-
walne: 90% uczestników projektu zanotowało znaczą-
ce oszczędności zużycia ciepła, średnio na poziomie ok. 
15%, a rachunki za energię cieplną spadły średniorocz-
nie o 625 zł na mieszkanie. 
Kolejne wydarzenie dedykowane tematyce efektywno-
ści energetycznej i nowym technologiom – w tym po-
dzielnikom kosztów ciepła, zaplanowano na 30 marca 
– Ogólnopolski Kongres Smart: Inteligetne Miasta.
http://inteligentne-miasta.eu/program/
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