kwiecień 2017
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kwietniowe wydanie biuletynu Instalnews i gorąco zapraszamy do lektury.
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- Pierwsze uruchomienie kotła na paliwa stałe
Czy przez autoryzowany serwis? Argumenty
za.
- Wymiana pompy obiegowej/cyrkulacyjnej jak zrobić to sprawnie i poprawnie
- Zasobniki Stiebel Eltron - wężownicowe SBBE
i wieża hydrauliczna HSBC 200, czyli 2 w 1

Blok tematyczny:
O dobieraniu i podłączaniu grzejników łazienkowych
W grzejnikach łazienkowych najważniejsze aspekty dotyczą rodzaju wybieranego
grzejnika, następnie jego wielkości i przeliczenia mocy zależnie od parametrów
instalacji. Równie istotny jest sposób podłączenia, narzucony niestety czasami
odgórnie już wykonanym podejściem. Warto też sprawdzić sposób
zabezpieczenia powierzchni grzejnika, aby klient miał pewność, że nie pojawią się
tu ogniska korozji.

- Zabezpieczenie przed cofką
- Kocioł kondensacyjny wysokiej mocy POWER
X50 R.S.I marki Beretta

AKTUALNOŚCI Z RYNKU
Targi InEnerg już 11-12 kwietnia
Fotowoltaika, biogaz, biomasa, kogeneracja i energetyka wodorowa to tematy, które pojawią się podczas tegorocznej edycji targów InEnerg OZE +
Efektywność Energetyczna w dniach 11-12 kwietnia br. we Wrocławiu. Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się
z ofertą produktów i usług wystawców, a także otrzymać sporą dawkę wiedzy prosto od specjalistów z branży podczas konferencji i
warsztatów organizowanych w ramach targów.

43. Edycja StandOUT. ISH 2017 oceń polskie stoiska!
StandOUT. konkurs na stoiska, które poprawiają standardy w branży wystawienniczej, odbywa się wirtualnie. Do finału 43 edycji StandOUT. ISH
2017 architekci współpracujący z portalem Exspace zaprosili 47 firm uczestniczących w targach ISH 2017. Na portalu Exspace w
Galerii StandOUT. ISH Frankfurt zamieszczone są prezentacje stoisk i oferty produktowej finalistów. Do 12 kwietnia można
głosować, zapraszamy do wzięcia udziału.

Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2017 już za nami
15. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej zakończyła się dużym sukcesem. Były to
największe targi od 15 lat z rekordową liczbą wystawców, rekordową liczbą uczestników, rekordową powierzchnią targów oraz
rekordową liczbą wydarzeń towarzyszących targom. Targi odbyły się w dniach 7-8 marca 2017 r. w Warszawie.

Konferencja WOD-KAN w Dębem
VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Technicznej pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne projektowanie, wykonawstwo,
eksploatacja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r., tradycyjnie już w ośrodku konferencyjnym w Dębem k. Warszawy.

Ogólnopolska Konferencja Młodzi dla Inżynierii Środowiska
I Ogólnopolska Konferencja MIŚ odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej. Konferencja MIŚ to projekt mający na
celu rozpowszechnianie polskiej nauki wśród młodych, nie tylko naukowców, ale również osób zatrudnionych w branży czy
studentów. Dwudniowa konferencja umożliwi podzielenie się wynikami badań oraz zapoznanie się z obecnymi trendami w
dziedzinie inżynierii środowiska.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i TV DOIIB (http://www.tvdoiib.pl/), zapraszają do obejrzenia i wysłuchania 3 wykładów o
etyce zawodowej oraz reportażu z konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: Etyka i
odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa fundamentem zaufania społecznego w dniu 16.03.2017 r. w Warszawie.

W FIRMACH

PRACA

Immergas: rozgrzewamy po mistrzowsku!
Nowy katalog produktów De Dietrich już dostępny
Złote Łabędzie 2016 dla HERZ
Bezpieczna jazda z Buderusem
Pompy ciepła Panasonic ECO G w biurze Liquigas
UST-M prezentuje nowe logo
VIII Puchar firmy HERZ w narciarstwie alpejskim

Konferencja Geberit Show
Podczas konferencji Geberit Show, która odbyła się 30 marca br. w
Warszawie, marka Geberit zaprezentowała innowacyjną wizję łazienki.
Swoją premierę w Polsce miały: toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma,
nowy panel do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano, systemy
baterii umywalkowych Geberit przeznaczone do obiektów publicznych i
półpublicznych, system deszczowej kanalizacji Pluvia, a także zupełnie
przełomowe rozwiązanie dla instalatorów Geberit Volex - nowy,
uniwersalny system rur wielowarstwowych. Nowości zostały
wyeksponowane tak, aby uczestnicy spotkania mogli nie tylko zobaczyć je
na własne oczy, ale także dowiedzieć się więcej na ich temat od
specjalistów marki.

DE DIETRICH: inżynier ds. projektów
EUROTERM: przedstawiciel handlowy
BIMS PLUS: kierownik hurtowni instalacyjnej
CAVERION: technik obsługi budynku
BUDERUS: doradca techniczno-handlowy
SANPOL: handlowiec
BIMS PLUS: doradca techniczny
HYDRO-TECH: zastępca kierownika serwisu pomp ciepła
ZG-M ZĘBIEC: specjalista ds. sprzedaży
ENMS: projektant instalacji sanitarnych w zakładach
przemysłowych
VINSAR: regionalny koordynator sprzedaży
VINSAR: specjalista ds. sprzedaży
SANHA: inżynier techniczny montażu
PJG PROJECT: monter instalacji sanitarnych
TORPROJEKT: asystent projektanta branży sanitarnej
NIBE-BIAWAR: opiekun klienta - branża grzewcza
KOSPEL: przedstawiciel handlowy
CALEFFI: regionalny przedstawiciel handlowy/doradca
techniczno-handlowy
DYKA: specjalista ds. sprzedaży
INVENA: dyrektor sprzedaży
TERMET: regionalny przedstawiciel handlowy
CUNDALL: starszy inżynier - projektant instalacji
sanitarnych i HVAC
VALVEX: przedstawiciel handlowy
IMMERGAS: specjalista ds. technicznych
SINEVIA: kierownik robót sanitarnych
TORPROJEKT: projektant branży sanitarnej
CH2M: asystent projektanta instalacji sanitarnych
PGE GiEK: inspektor nadzoru ds. budowlanoinstalacyjnych
GAZ: projektant sieci i instalacji sanitarnych
REMBOR GENERAL: kierownik instalacji sanitarnych
ADEO ENERGY: asystent projektanta instalacji sanitarnych
i elektrycznych
GRUPA KAN: przedstawiciel handlowy ds. rynku
instalacyjnego
VANTAGE DEVELOPMENT: inspektor nadzoru branża
sanitarna
KADRY SERWIS: inżynier ds. robót sanitarnych
REWITECH: projektant instalacji sanitarnych
IGLOTECH: dyrektor ds. rozwoju rynku wentylacji
DOSPEL: doradca techniczny - przedstawiciel handlowy w
branży HVAC
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA: konserwator
instalacji sanitarnych budynku
KLIMART: monter instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
KLIMAT SOLEC: monter hydraulik
HIFI FILTER: doradca techniczny
MERCOR: specjalista ds. ofertowania
AERECO: doradca techniczny
ZISCO: kierownik robót sanitarnych
AWBUD DESIGN & BUILD: kierownik ds. ofertowania
instalacji sanitarnych
TEBODIN: projektant HVAC / sanitarny
ATLANTIC: pracownik działu technicznego
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- Serwis central klimatyzacyjnych.
Sprawdzamy, czyścimy, wymieniamy

Chłodzimy pompą ciepła
O komforcie chłodzenia i współpracy z instalacjami budynku

- Jak zarządcy ograniczają koszty podgrzewu
c.w.u. na budynku?
Działania niekoniecznie "racjonalizatorskie"

Chłodzenie coraz częściej staje się jednym ze standardów w nowoczesnym
budownictwie. Zresztą przypomnijmy sobie sytuację sprzed kilkunastu lat,
kupując samochód, każdy oczekiwał, żeby po prostu jeździł. Teraz klimatyzacja
stała się w samochodzie takim samym standardem, jak ogrzewanie go w zimie.
Uważam, że jeśli większość z nas spędza w budynkach mieszkalnych dużą część
wolnego czasu, to widoczny już trend potrzeby zwiększenia komfortu
użytkowania będzie tylko się powiększał.
Pompa ciepła jako jedyne źródło grzewcze wykorzystywane do ogrzewania
budynków ma możliwość również ich chłodzenia w okresie letnim. W artykule
przedstawione zostaną możliwe sposoby chłodzenia zarówno dla pomp ciepła
wykorzystujących energię z gruntu, jak i coraz popularniejsze pompy ciepła typu
powietrznego.

- Odnawialne źródła energii w systemach
ciepłowniczych
- Porady: Sprzęgło hydrauliczne do instalacji
centralnego ogrzewania
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