grudzień 2017
Szanowni Państwo,
Przesyłamy grudniowe wydanie biuletynu Instalnews i gorąco zapraszamy do lektury.

Pobierz krzyżówkę z marką Purmo
Termin nadsyłania rozwiązań: 15.12.2017

W aktualnym numerze InstalReportera 11/2017
- Jego wysokość podzielnik - Dylematy związane
z miejscem montażu podzielników

Blok tematyczny:
Kotły z klasą, czyli jak narodziła się klasa 5.

- Domy słoneczne już są - Ciekawa koncepcja
domów z kolektorami słonecznymi pracującymi
cały rok

W ostatnim czasie hasła takie,
jak 5. klasa czy kocioł 5. generacji
często pojawiają się w mediach,
zwłaszcza w odniesieniu do walki
ze smogiem. A ten powrócił wraz
z nowym sezonem grzewczym.
Co zatem kryje się pod tym
pojęciem i jakie są realia
rynkowe odnośnie kotłów
węglowych dostępnych na
naszym rynku?

- Wywiad miesiąca:
OVENTROP i Kazimierz Mróz w synergii od 25 lat
- Wpływ wentylacji na poziom wilgotności
względnej
- Jak wybrać właściwą instalację fotowoltaiczną?

AKTUALNOŚCI Z RYNKU
Forum Wentylacja 2018

Znamy datę targów na 2018 rok: 16. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM
WENTYLACJA SALON KLIMATYZACJA odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2018 r. Najważniejsze wydarzenie branżowe skupiające w jednym miejscu
przedstawicieli branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i i chłodniczej odbędzie się tradycyjnie na wiosnę w Warszawie. W edycji 2017...

PASCAL 2018: można już zgłaszać projekty
Jesteś autorem innowacyjnego, nowatorskiego projektu wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia lub o takim słyszałeś? Wiesz, że w twoim środowisku
zakończono budowę obiektu, w którym instalacje wykonano z pomysłem i inżynierską solidnością? Zgłoś się do Nagrody PASCAL 2018. Już po raz
czwarty projektanci, architekci, inwestorzy oraz generalni wykonawcy mogą zgłosić projekt budynku do nagrody...

Targi INSTALACJE 2018

Viessmann, Beretta, Bosch, Junkers, De Dietrich, Purmo, Zehnder, Grundfos, TECE, LFP, Wolf to m.in. wystawcy najbliższej edycji targów
INSTALACJE, które w dniach 23-26 kwietnia 2018 roku odbędą się w Poznaniu. Na pół roku przed imprezą znaczna część miejsc w pawilonach jest
już sprzedana lub zarezerwowana

VI Kongres PORT PC o zmianach w technologii grzewczej w Europie
W tym roku w Kongresie PORT PC, pt.: Pompy ciepła i smart grid system ciepłowniczy przyszłości, wzięło udział ponad 300 osób. Sądząc po
rozmowach z uczestnikami wydarzenia, było dużym sukcesem. Organizatorzy szczególnie cieszyli się z dużego zainteresowania pierwszą
konferencją naukową o pompach ciepła.
Tradycyjnie już jednym z pierwszych punktów programu Kongresów jest wręczenie nagrody za wybitny wkład w rozwój produkcji pomp ciepła w
Polsce. Tym razem statuetkę PORT PC z rąk Pawła Lachmana prezesa zarządu PORT PC otrzymał Jan Skupiński (założyciel firmy Hibernatus).

Ceny energii elektrycznej w obliczu polityki energetycznej

Obawy przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej przestały być czynnikiem istotnie ograniczającym swobodę decyzji inwestycyjnych w
energetyce, przynajmniej tych podejmowanych centralnie. Państwowe firmy energetyczne zrozumiały nowy przekaz polityczny tak, że przy
inwestycjach realizowanych pod hasłem poprawy bezpieczeństwa energetycznego można oczekiwać istotnie większych cen energii, a
winą za...

Nowy kompleks biurowy Google z największą w USA pompą ciepła
Google wykorzysta największą w Stanach Zjednoczonych pompę ciepła do zapewnienia komfortu cieplnego w nowym kompleksie biurowym
budowanym obecnie w Dolinie Krzemowej rezygnując całkowicie z wykorzystania paliw kopalnych w obiekcie. Obserwowany na całym świecie
trend pokazuje, że firmy z sektora IT bardzo chętnie inwestują w instalacje oparte o odnawialne źródła energii. Sporą uwagę...

W FIRMACH
Promocja Honeywell TERAZ W KOMPLECIE!
Rok 2017 jest najlepszym w historii Grupy SBS
Promocja WALL 2+1
Dyrektor działu IT Bosch najlepszym CIO roku
Keramag odświeża oblicze w sieci
Grupa SBS Perłą Polskiej Gospodarki!
Rebranding Armatury Kraków
Serwis Volvo stawia na Buderusa
Geberit i KOŁO najwyżej w rankingu Superbrands
SCHELL XERIS E-T z German Design Award 2018
Ariston Comfort Challenge

Laur Klienta Grand Prix 2017 dla Immergas Polska

Promocja na powietrzne pompy ciepła alira
Rugby Budowlani sponsorowani przez Immergas Mistrzami Polski!

Marka IMMERGAS już po raz trzeci została uznana
za najbardziej rozpoznawalną w kategorii Polska
jakość branży budowlanej systemy grzewcze,
w niezależnym plebiscycie Laur Klienta. Ponadto
została wyróżniona nagrodą specjalną godłem
GRAND PRIX, którym mogą się poszczycić tylko
nieliczne firmy. Laur Klienta to
organizowany od
ponad 10 lat ogólnopolski projekt
konsumencki...

PRACA
AERECO: serwisant urządzeń wentylacyjnych
ALNOR: specjalista ds. sprzedaży
HILTI: asystent/ka w dziale technicznym
GRUPA GPEC: technik serwisu obiektów
A.W. KLIMA: kierownik w branży HVAC i instalacji
sanitarnych
INSTALBUD-RZESZÓW: kierownik budowy robót instalacji
sanitarnych
MITRA: kosztorysant/inżynier sanitarny
WARBUD: specjalista ds. ofertowania w branży sanitarnej i
mechanicznej
REMBOR GENERAL: kierownik instalacji sanitarnych
VALVEX: inżynier ds. instalacji sanitarnych
METROLOG: inżynier budowy
BUDIMEX: kierownik robót sanitarnych

BUDIMEX: inżynier robót sanitarnych
JW CONSTRUCTION HOLDING: kierownik robót
NIBE-BIAWAR: konstruktor-technolog
ONNINEN: handlowiec (branża sanitarno-grzewcza HEPAC)
VALVEX: specjalista ds. rozwoju produktu
EUROTERM: przedstawiciel handlowy
ONNINEN: handlowiec (branża sanitarno-grzewcza)
VAILLANT: konsultant, doradca techniczny
HONEYWELL: specjalista ds. sprzedaży inwestycyjnej
BIMS PLUS: kierownik hurtowni instalacyjnej
RUG RIELLO: inżynier działu wsparcia technicznego
BIMS PLUS: inżynier sprzedaży
SANITO: serwisant instalacji solarnych
BUDERUS: doradca techniczno-handlowy w biurze w Dziale
Termotechniki

W następnym numerze InstalReportera 12/2017
- Tłumienie dźwięku w instalacjach wentylacji
Czy można dobrać tłumik bez pełnych danych
akustycznych źródła hałasu?
- Nowa taryfa elektryczna ME antidotum na
smog?
Zdaniem PORTPC taryfa ta nie pomoże w
działaniach antysmogowych w Polsce
- Stelaże instalacyjne do łazienek w obiektach
publicznych

Garaż i kotłownia dobrze wentylowane, czyli decentralnie
Obecnie garaż (wbudowany w bryłę domu) to nie tylko miejsce, w którym
parkujemy samochód, jest to również magazyn dla wielu sprzętów domowych i
właśnie dlatego coraz częściej inwestor chce mieć w nim ciepło i sucho (jak na
garaż). Odpowiednia temperatura w zimie na poziomie kilku stopni na plusie
jest zapewniona poprzez system ogrzewania i izolację zewnętrzną. Nawet
brama garażowa coraz częściej jest już dobrze izolowana termicznie. W jaki
sposób jednak optymalnie wentylować pomieszczenie garażu i oszczędzać
ciepło?

- Jak obecnie określamy sprawność kotłów
kondensacyjnych - prawo a utarte zwyczaje
rynku
Wywiady jubileuszowe:
- Viessmann
- Purmo
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