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Aktualności:  
FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2014 

  Lista wystawców, aktualności, przydatne 
informacje dla odwiedzających, nowy system 
rejestracji on-line, możliwość przyjazdu na tar-
gi autokarem z Gdańska, Poznania, Wrocła-
wia, Krakowa, Katowic i Rzeszowa wszystko na 
nowej stronie internetowej targów.

Aktualności…

…EVIA na Forum 2014
EVIA - Europejskie Stowarzyszenie Przemy-
słu Wentylacyjnego będzie obecne na te-
gorocznej edycji Forum. Reprezentanci EVIA 
będą dostępni we własnym stoisku, a także 
przeprowadzą specjalne seminarium. 
Seminarium będzie poświęcone zmianom 
w europejskich przepisach, dyrektywach  
i normach dotyczących branży wentylacyj-
nej i odbędzie się 6 marca (drugiego dnia 
targów).

W trakcie trwania odbędzie się również za-
mknięte spotkanie członków EVIA pracują-
cych w grupach roboczych „Wentylacja  
w budownictwie mieszkaniowym” i „Wenty- 
lacja 2020”.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja  jest człon-
kiem EVIA od 2013 roku.

…autokarem na FORUM 2014
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kra-
ków i Rzeszów – z tych miastach wyruszą 
specjalne autokary, które przywiozą uczest-
ników na targi. 
W ramach pakietowej usługi zapewniony 
jest transport do/z Warszawy, bilet wstępu 
na targi i seminaria, posiłek i aromatyczną 
kawę.

…ARENA TECHNOLOGII
Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej 

Centrum MT Polska – Warszawa  
ul. Marsa 56C, 5-6 marca 2014 r. 

NOWOŚĆ

Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła

www.RequRa.pl

DAIKIN EMURA 

Zapraszamy  
do odwiedzenia  
naszego stoiska

www.daikin.pl

www.armacell.com

Zapraszamy do odwiedzenia  
naszego stoiska nr 2.

Przedstawimy m.in. skuteczną  
zaporę ogniową:

http://www.instalreporter.pl
http://harmann.pl/
http://www.uniwersal.com.pl
http://www.daikin.pl
http://www.armacell.com
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Strefy Prezentacji o nazwie ARENA TECH-
NOLOGII. Tematem przewodnim są rekupe-
ratory i małe centrale wentylacyjne (o wy-
dajności do 1000 m3/h). 

…kalibracja urządzeń pomiarowych
Podczas tegorocznego Forum Wentylacja firma 
B&L International umożliwi bezpłatne wzorco-
wanie do trzech mierników wilgotności i tempe-
ratury. Sprawdzenie zostanie przeprowadzo-
ne za pomocą przenośnej komory klimatycznej 
typu HygroGen2 szwajcarskiej firmy Rotronic.
Zapraszamy odwiedzających wystawę do 
zabrania swoich przyrządów pomiarowych  
i skorzystania z usługi.  

Zobacz jak się 
zmienia Forum  

Przejdź

Zapraszamy do zapoznania się z nową, dar-
mową aplikacją – katalog wyrobów Uniwer-
sal w języku polskim. Jest to łatwy i prosty  
w obsłudze program, dzięki któremu możemy 
zapoznać się z ofertą firmy Uniwersal. Program 
„Produkt App” zawiera wszystkie najważniej-
sze informacje potrzebne do doboru wentyla-
torów ich obsługi, montażu i eksploatacji. 
Po zalogowaniu się na http://tiserwer.linuxpl.
info/klienci/uniwersal/ lub wyszukaniu w Ap-
ple lub Android Apps należy uruchomić apli-
kację przez naciśnięcie ikony  Szybka instala-
cja. Już po kilku sekundach można korzystać 
z programu „katalog Uniwersal”.
Po uruchomieniu programu wyświetla się 
strona główna, która jest podzielona na pięć 

głównych kategorii: 
- wentylatory dachowe, 
- wywietrzniki dachowe, 
- wentylatory dachowe, 
- akcesoria wentylacyjne, 
- zabezpieczenia elektryczne, automatyka. 
Wybierając jedną z nich przechodzimy do 
podrozdziału. Np. po naciśnięciu w ikonę 
wentylacja hybrydowa pojawia się pod-
menu, gdzie mamy do wyboru wszystkie 
urządzenia hybrydowe produkowane przez 
firmę Uniwersal. Wybieramy interesujący nas 
model i klikamy w ikonę przykładowo otwie-
ramy zakładkę MAG-200 w zakładkach do-
tyczących wentylatora hybrydowego typu 
MAG-200 znajdziemy wszystkie informację na 

temat jego budowy, 
charakterystyk przepły-
wowych dla modelu 
AC i EC, parametrów 
silnika, montażu wen-
tylatora, uwag tech-
nicznych, podłączeń 
elektrycznych, a także 
automatyki sterującej  
i zabezpieczającej 
wentylatory MAG.

Mobilny katalog Uniwersal 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/
http://tiserwer.linuxpl.info/klienci/uniwersal/
http://tiserwer.linuxpl.info/klienci/uniwersal/
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