
a k t u a l n o ś c i
63s t r.0 3 / 2 0 1 8

Tegoroczne targi, które odbywały się w dniach 
26-27 lutego br. zakończyły się sukcesem. W ciagu 
dwóch dni odbyło się tysiące spotkań, nawiązano 
wiele kontaktów, na wykładach odbyło się ponad  
80 wystąpień. Kolejny raz potwierdzono, że warto 
organizować spotkanie branżowe. Podczas targów 
zwiedzający licznie głosowali na wyroby ubiegające 
się o tytuł NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018. W ka-
tegorii wentylacja zwyciężyło urządzenie wentyla-
cyjno-chłodzące OXYCOM IntrCooll - zgłoszone przez 
firmę Iglotechnik. W kategorii klimatyzacja zwycię-
żył klimakonwektor zintegrowany z rekuperatorem 
DOUBLE – zgłoszony przez firmę Alexa Dystrybucja.
W IV edycji nagrody branżowej PASCAL 2018, przy-

znawanej za najlepsze projekty instalacji wentylacji, 
klimatyzacji i chłodzenia, statuetkę otrzymały trzy 
biura projektowe, których zgłoszenia wyróżniały się 
na tle konkurencji niestandardowymi i nowatorski-
mi rozwiązaniami. Kapituła przyznała także wyróż-
nienia. Laureatów ogłoszono w czasie uroczystej Gali 
Branżowej, która odbyła się 27 lutego w Warszawie.
Nagrody przyznano następującym projektom:
- budynek biurowo-handlowo-usługowy BAŁTYK – 
TREMO STUDIO za rozwiązanie systemów wentyla-
cji i klimatyzacji w budynku, w którym pomimo ogra-
niczeń architektoniczno-konstrukcyjnych udało się 
spełnić wysokie wymagania środowiska wewnętrz-
nego przy racjonalnym zużyciu energii, co zaowoco-
wało uzyskaniem najwyższej oceny certyfikatu bu-
downictwa zrównoważonego;
- budynek usługowo-biurowy ZA BRAMKĄ – PERFECTA  
za umiejętną realizację systemów wentylacji i klima-
tyzacji zapewniających dużą elastyczność i możli-
wość rozbudowy przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagań klasy dla budynków biurowych i niskich 
kosztów eksploatacyjnych;

- Centrum Dystrybucji Leków – POL-CON CONSULTING  
za komfortowy, a zarazem zrównoważony, wykorzy-
stujący odnawialne źródła energii efektywny system 
wentylacji i klimatyzacji w budynku łączącym funk-
cje biurowe z magazynowymi.
Kapituła przyznała cztery wyróżnienia:
- budynek biurowy ETHOS – BURO HAPPOLD POLSKA
- budynek biurowy ARTICO – OVE ARUP & PARTNERS  
INTERNATIONAL LTD
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Organizatorem i pomysłodawcą Nagród PASCAL  
i DELTA jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja, po-
mysłodawca i organizator Międzynarodowych Tar-

gów Techniki Wentylacyjnej Klimatyzacyjnej i Chłod-
niczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA.
www.nagrodapascal.pl

- Astrum Business Park – PROCHEM
- centrum biurowo-konferencyjne PRZYSTANEK 
MBANK – WSP Polska
Nagrody DELTA przyznano najbardziej dynamicznym  
i skutecznym biznesowo firmom. Statuetki są więc 
synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu  
w naszej branży. Poddane analizie firmy są dzielone na 
trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w roku przy-
znawania nagród kończą co najmniej 20 lat, te rozwi-
nięte, które kończą co najmniej 10 lat i te najmłodsze, 
które w kończą co najwyżej 10 lat. Analizy są prowa-
dzone wieloetapowo z założeniem, że badaniu są pod-
dane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach.  
Po obliczeniach, do nagród DELTA są nominowane fir-
my, których dynamika wzrostu przychodów przy speł-
nieniu dodatkowych warunków w badanym okresie 

jest wyższa niż średnia branżowa. Z tego grona laure-
atami zostają po 3 firmy, których dynamika była naj-
wyższa w każdej kategorii wiekowej.
Statuetkę DELTA 2018 otrzymały następujące firmy:
Kategoria – firmy działające do 10 lat 
I miejsce – EUROKLIMAT
II miejsce – ACTION ENERGY
III miejsce – HARMANN POLSKA
Kategoria – firmy działające do 20 lat 
I miejsce – AERECO WENTYLACJA
II miejsce – FLOWAIR Głogowski i Brzeziński
III miejsce – ZIEHL-ABEGG POLSKA
Kategoria – firmy działające ponad 20 lat 
I miejsce – KENTEL POLSKA
II miejsce – IGLOTECH
III miejsce – SCHIESSL POLSKA

IEO przygotowuje raport nt. fotowoltaiki

Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przy-
gotowanie szóstej edycji raportu „Rynek fotowolta-
iki w Polsce 2018”. Raport tworzony jest na podsta-
wie badania ankietowego wśród firm działających  
w branży fotowoltaicznej oraz z wykorzystaniem baz 
danych Instytutu. W ubiegłorocznym raporcie oce-
niono moc zainstalowaną w systemach PV w 2016 
roku na ok. 200 MW. Gros wzrostu zapewniały mikro-
instalacje. Lata 2017/2018 zmieniają obraz branży – 

nowy rynek aukcyjny jest jednym z niewielu rynków 
OZE z dużą możliwością rozwoju. 
W tegorocznych aukcjach OZE można spodziewać 
się 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowolta-
icznych ze średnią ceną sprzedaży ok. 400 zł/MWh 
za wyprodukowaną energię. Dlatego tegoroczny ra-
port po raz pierwszy w dużym zakresie będzie doty-
czył systemu aukcyjnego. 
www.ieo.pl
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