
49m a r z e c  2 0 1 4  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

1. II Konferencja Rynku Urządzeń 
Grzewczych 

Konferencja ta odbędzie się pierwsze-
go dnia targów INSTALACJE 2014  
(8 kwietnia 2014 r.). Spotkanie ma na 
celu przekazanie  najnowszych informacji 
dotyczących otoczenia prawnego, syste-
mów wsparcia oraz najnowszych techno-
logii w branży urządzeń grzewczych.

Rozwój i wdrażanie technologii umożliwia-
jących wytwarzanie ciepła ze źródeł odna-
wialnych oraz rozwój tradycyjnych urządzeń 
grzewczych jest ważnym czynnikiem zapew-
niającym zaopatrzenie w ciepło i chłód  
w przyszłości. W tym celu podejmuje się róż-
ne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakła- 
dy na rzecz badań naukowych i rozwoju  
w branży przemysłowej oraz w placówkach 
naukowo-badawczych. Dotyczy to tak-

że sfery regulacji prawnych i instrumentów 
wsparcia dla nowych technologii stosowa-
nych w technice grzewczej. Równocześnie, 
w ostatnim okresie widać coraz bardziej in-
tensywne działania skierowane przeciw-
ko dynamicznemu rozwojowi rozproszonych 
źródeł ciepła, zasilanych czystą energią, za-
równo odnawialną, jak i gazem ziemnym.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, 
konieczne jest jednak wcześniejsze 
zgłoszenie uczestnictwa z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc.

2. Konferencja PORT PC: Wiedza 
daje przewagę. Rewolucja w tech-
nice grzewczej w 2015 roku.  
Czy jesteś na nią przygotowany?

Konferencja odbędzie się w dniu  
9 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferen-
cyjnym, pawilon 15, sala 1G. 
Motto tego wydarzenia jest jak najbar-
dziej aktualne ze względu na wprowadza-
ne zmiany  w wymaganiach zawartych  
w przepisach polskich i europejskich. Re-
wolucja w technice grzewczej, której bę-
dzie dotyczył pierwszy wykład, jest nie-
unikniona. Jest ona jednocześnie dużą 
szansą dla instalatorów czy projektantów 
instalacji grzewczych. Szczegółowa wie-

INSTALACJE 2014 zapraszają
„Zainstaluj się w Poznaniu. Żyj, pracuj  
i działaj w bezpiecznym, inteligentnym  
i nowoczesnym otoczeniu”
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dza dotycząca tego, co nas czeka w nie-
dalekiej przyszłości, pozwoli im na naj- 
lepsze przygotowanie warsztatu pracy  
i  zapewni wykorzystanie nowych trendów.
Niemniej ważnym zagadnieniem jest za-
twierdzony przez NFOŚiGW program 
wsparcia małych instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii (OZE) 
„Prosument”. Stowarzyszenie PORT PC 

opracowało prak-
tyczne narzędzia dla 
instalatorów i projek-
tantów, które będą 
pomocne przy apli-
kacji do programu 
„Prosument”.
Koszt udziału  
w konferencji  
wynosi 100 zł. 
Cena obejmuje: 
udział w konferen-

cji, jeden egzemplarz publikacji PORT PC: 
„Wytyczne projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji z pompami ciepła”, bilet 
wstępu na targi Instalacje 2014 na dzień  
09 kwietnia 2014 r., a także wjazd i parking 
na terenie targów.

3. Zostań Mistrzem Polski!

Rozpoczęty w 2013 roku projekt Road-
Show, czyli poszukiwanie najlepszych in-
stalatorów w Polsce, zaowocował ogrom-
ną liczbą tych uzdolnionych fachowców, 
którzy w Poznaniu będą walczyć o mia-

no Mistrza Polski. Eliminacje wyłoniły bli-
sko 100 instalatorów, którzy zmierzą się nie 
tylko z czasem, ale również dokładnością 
montażu!
Do konkursu można jeszcze dołączyć. Na 
uczestników czekają jeszcze 32 miejsca 
pozwalające na walkę o najwyższy ty-
tuł i pobicie rekordowego czasu montażu 
– 1 minuta, 13 sekund i 60 setnych sekun-
dy – czy ktoś odważy się zdetronizować 
Waldemara Jackowskiego, obecnego re-

Konferencja PORT PC 
„Wiedza daje przewagę”

Przejdź

Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Do Poznania przyjedzie ponad 1000  
wystawców z 27 państw m.in. z Belgii,  
Chin, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii,  
Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Korei Połu-
dniowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ser-
bii, Szwajcarii, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch. 

Na tegoroczną ekspozycję, która wypełni 
niemal cały teren wystawienniczy, złożą się:  
• Międzynarodowe Targi Instalacyjne  
INSTALACJE
• Targi Ciepła Systemowego TCS 
• Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń  
SECUREX
• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,  
Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 

  W dniach 8–11 kwietnia 2014 roku  
Międzynarodowe Targi Poznańskie zapra-
szają na największe w Europie Środkowo-

-Wschodniej spotkanie profesjonalistów 
branży instalacyjnej, ciepła systemowego, 
zabezpieczeń, ochrony pracy, pożarnictwa 
i ratownictwa oraz sektora mediów elektro-
nicznych, które będą niewątpliwie wielkim 
przeżyciem dla wyspecjalizowanych grup 
zawodowych związanych z poszczególnymi 
branżami.
Honorowy patronat nad targami objął 

RoadShow
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Bilet online
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kordzistę i Mistrza Polski? Dowiemy się już 
wkrótce, podczas targów INSTALACJE.
Warto tutaj nadmienić, że pula nagród 
konkursu wynosi aż 100 tysięcy złotych,  
a nowy Mistrz Polski wyjedzie z targów 
Mercedesem Citan!
Aby dołączyć do grona walczących  
o miano mistrza instalatorów wystarczy 
przyjść do sektora 5G w pawilonie 5  
w dniach 8-9.04.2014 r. i zarejestrować się 
w recepcji mistrzostw. Dnia 8 i 9 kwiet-
nia 2014 odbędą się eliminacje do finału, 
który będzie miał miejsce 10.04.2014 r.

4. Klub Instalatora SBS  
na INSTALACJACH 2014

Klub Instalatora to wspólne przedsię-
wzięcie Grupy SBS, jednej z najwięk-
szych w Polsce grup handlowych sku-
piających branżę sanitarną i MTP. 

Wydarzenie to będzie już po raz ko- 
lejny gościć na targach Instalacje,  
o czym zadecydował sukces poprzed-
niej edycji.
Klub Instalatora w 2012 okazał się naj-
chętniej odwiedzanym miejscem przez 
gości targów. Ideą jego twórców była or-
ganizacja miejsca sprzyjającego bran-
żowym rozmowom, 
wymianie fachowej 
informacji, skupiają-
cego najlepszych do-
stawców w branży,  
a przede wszystkim in-
stalatorów.
W tym roku Klub In-
stalatora to także kil-
kudziesięciu wy-
stawców, a zarazem 
dostawców Gru-
py SBS, którzy będą 
mieć możliwość prze-
stawienia swojej ofer-
ty w hali nr 4. Dla od-
wiedzających Klub 
Instalatora organiza-

torzy przewidzieli liczne atrakcje – Klub 
Instalatora to także miejsce rozrywki i in-
tegracji środowiska. W roku bieżącym 
również podtrzymamy tradycję sporto-
wej rywalizacji. Gwarantujemy, że nie za-
braknie emocji!
W ramach „Akcji Autokarowej” hurtownie 
Grupy SBS przywiozą na targi ponad 3000 

instalatorów z całej Polski. Dla wszystkich 
przewidziany jest także posiłek i napój. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu z hur-
towniami Grupy SBS (pełna lista hurtow-
ni na stronie www.grupa-sbs.pl w zakład-
ce Partnerzy).
Zachęcamy do odwiedzenia Klubu Insta-
latora podczas targów Instalacje 2014.

zowniczej oraz szeroki wybór armatury sanitarnej. 

Ciepło systemowe

W tym roku już po raz drugi do grona wyda-
rzeń dołączą również Targi Ciepła Systemo-
wego TCS skierowane do branży ciepłowni-
czej, które doskonale uzupełnią i rozszerzą 
ofertę rozwiązań systemowych z zakresu za-

rządzania energią cieplną w budynkach  
i elementów składowych takich, jak: kotły 
na paliwo stałe i gazowe, pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaicz-
ne. Targom TCS towarzyszyć będzie dwudnio-
wa IX Konferencja Techniczna, organizowana 
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Pol-
skie, która podejmie tematykę nowoczesnych, 
efektywnych i ekologicznych technologii  

• Forum Technologii Cyfrowych POZNAŃ 
MEDIA EXPO
Stworzą razem najbardziej kompleksową 
platformę biznesowo-marketingową dla 
wszystkich firm działających w branży a licz-
ne konferencje, wystawy, prezentacje, poka-
zy zbudują korzystny klimat do nawiązywania 
kontaktów handlowych w międzynarodo-
wym gronie.

INSTALACJE – ekologicznie,  
energooszczędnie, efektywnie

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE 
to jedyne w Polsce spotkanie, które tak komplek-
sowo prezentuje ofertę wiodących producen-
tów i dostawców urządzeń i technologii z zakresu 
techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyj-
nej, chłodniczej, a także techniki obiektowej i ga-

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

r
ek

la
m

a

Klub Instalatora SBS
Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/klub_instalatora_sbs/


5. Mistrzostwa Polski  
Instalatorów – DLA SZKÓŁ
Udział w MPI dla szkół możliwy jest po 
dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia 
– przesyłając formularz zgłoszeniowy 
(wydrukowany, poprawnie wypełnio-
ny, a następnie zeskanowany i przesła-
ny mailem) na adres: szkoly.instalacje@
mtp.pl najpóźniej do 31 marca 2014 
bądź do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie 
11.04.2014 r. Polega na tym, aby na 
modelu instalacji składającym się  

z grzejnika COSMO T6, zaworów na po-
wrocie i zasilaniu, manometru kontak-
towego AFRISO, odpowietrznika au-
tomatycznego AFRISO, siłownika ARM 
na trójdrogowym zaworze obrotowym 
ARV firmy AFRISO, kotła kondensacyj-
nego BROTJE, pompy Alpha2 i pom- 
py Comfort, przy użyciu udostępnio-
nych narzędzi, w najszybszym czasie  
i prawidłowo zmontować pełną in-
stalację (szczegółowy opis czynności 
wkrótce). Zadanie wykonywane jest na 
czas. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który 
w najkrótszym czasie wykona zadanie.

Nagrody:
Uczestnik z najlepszym czasem wygrywa 
stojak konkursowy – model instalacji wraz  
z wszystkimi elementami składowymi. Po-
zostali uczestnicy dostaną nagrody do-

datkowe od partnerów. 
Ponadto każda zgłoszo-
na grupa przy wejściu na 
targi otrzyma pakiety po-
witalne od organizatora 
targów INSTALACJE 2014.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

Mistrzostwa  
Polski Instalatorów  
– DLA SZKÓŁ
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w ciepłownictwie systemowym. Konferencja 
skierowana jest do przedstawicieli kadry tech-
nicznej i eksploatacyjnej przedsiębiorstw cie-

płowniczych, elektrociepłowni oraz ciepłowni. 

Jestem Inteligentny

Ciekawie zapowiada się projekt tworzony z od-
bywającymi się w tym samym czasie Między-
narodowymi Targami Zabezpieczeń SECUREX – 
Inteligentny Budynek. W dobie astronomicznie 
szybkiego rozwoju technologii, gdzie zarządza-

IX Konferencja  
Techniczna

Przejdź

2014
Pawilon nr 5, sektor C

stoisko nr 63
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6. GLOB PEŁEN ENERGII  
– INSTALACE 

To 3 dni niekonwencjonalnych spotkań  
z odnawialnymi źródłami i poszanowa-
niem energii przygotowane przez re- 
dakcję GLOBEnergia we współpracy  
z targami INSTALACJE. W specjalnie 
wybudowanej czaszy eksperci przybli-
żą  zagadnienia związane z nowocze-
sną techniką grzewczą, fotowoltaiką, 
wentylacją oraz skojarzoną produkcją 
energii. Podczas spotkań nie zabrak-
nie odniesień do aspektów praktycz-
nych, omówienia typowych błędów 
instalacyjnych, pokazów sprzętu oraz 
omówienia technologii na konkretnych 
przykładach instalacyjnych. Całość 
uzupełniona będzie konkursami z na-
grodami.

7. Złoto rozdane!  
Medale MTP

Sąd Konkursowy 
uhonorował 16 
produktów zgło-
szonych do kon-
kursu o Złoty Me-
dal na targach 
INSTALACJE oraz TCS.Złoty Medal MTP 
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
nagród na polskim rynku, która jest przy-
znawana po wnikliwej ocenie eksper-
tów innowacyjnym produktom najwyż-
szej jakości, odpowiadającym szeregu 
kryterium, wytworzonym w oparciu o 
najwyższej klasy technologie. Spośród 
wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd Kon-
kursowy uhonorował 16 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty Medal na 
targach INSTALACJE oraz TCS. Wszystkie 
przyznane Złote Medale MTP są nagro-
dami równoważnymi. Gratulujemy wy-
stawcom, których produkty zostały wy-
różnione tą prestiżową nagrodą.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

nie całym domem, a nawet budynkiem, odby-
wa się za pomocą jednego, bezprzewodowe-
go urządzenia, przed instalatorami stawiane są 
nowe wyzwania. Odpowiednie przygotowanie 
instalacji i zastosowanie doskonale dobranych 
do konkretnego projektu urządzeń i elementów 
w znaczny sposób wpływa na maksymaliza-
cję funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, 
jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji  

i modernizacji oraz emisji szkodliwych zanie-
czyszczeń. Wszystkie oferowane przez wystaw-
ców produkty, które znajdują zastosowanie  
w zintegrowanych systemach zarządzania zosta-
ną w specjalny sposób oznaczone hasłem Je-
stem Inteligentny – Inteligentny Budynek, uła-
twiając zwiedzającym nie tylko znalezienie tych 
produktów, ale również zasięgnięcia szerszej infor-
macji na ich temat u wystawców targów.  

Złoto rozdane!  
Medale MTP

Przejdź
GLOB PEŁEN ENERGII  
– INSTALACJE 
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