
59k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

  Nowości Forum 2014

Nowa lokalizacja. Po 11 latach od pierw-
szej edycji, Forum Wentylacja – Salon Klima-
tyzacja 2014 odbyło się w nowej lokalizacji. 
Nowoczesne centrum targowo-konferencyj-
ne w pełni sprostało oczekiwaniom zarówno 
wystawców, jak i odwiedzających. Ekspozy-
cja targowa oraz seminaria odbyły się w jed-
nej hali targowej. Wystawcom zaoferowano 

tylacyjne wpłynął na liczbę prezentowanych 
urządzeń oraz wielkość Areny. W Arenie Tech-
nologii produkty zaprezentowali m.in.: Aere-
co, Daikin, Harmann, Istpol, Ostberg, Ventia, 
Venture Industries. W sumie zwiedzający mogli 
obejrzeć 20 wyeksponowanych produktów.

Konkurs NAJCIEKAWSZY PRODUKT. Jak co 
roku na targach odbył się Konkurs na najcie-
kawszy produkt. Odwiedzający targi oddawa-
li głosy w trzech kategoriach: Wentylacja, Klima-
tyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe. Tegoroczną 

Podsumowanie 12. edycji 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

nowe możliwości ekspozycji i promocji, a od-
wiedzającym dogodny dojazd, parking na-
ziemny i podziemny na 1500 miejsc, parking 
dla autokarów oraz zaplecze kateringowe. 

Nowa akcja marketingowa – autobusem 
na targi. Po raz pierwszy na Forum zorgani-
zowany został transport autokarowy z: Gdań-
ska, Poznania, Krakowa, Katowic, Wrocławia  
i Rzeszowa. Z każdego z tych miast w dniu  
6 marca wyruszyły komfortowe autokary, któ-
re przywiozły branżystów na targi. Dzięki usłu-

dze zorganizowanego transportu na targi do-
tarła nowa grupa zwiedzających.

Wydarzenia Forum 2014

Arena Technologii. Zapoczątkowana  
w 2013 r. idea Areny Technologii była kon- 
tynuowana podczas tegorocznej edycji.  
Ta specjalnie wydzielona strefa prezentacyjna 
znajdująca się w centralnym punkcie targów, 
w tym roku była szczególnie widoczna. Temat 
przewodni – rekuperatory i małe centrale wen-

Jedenasta edycja jedynego w kraju branżowego wydarzenia poświęconego wyłącznie 
tematyce wentylacyjnej i klimatyzacyjnej odbyła się w dniach 5-6 marca 2014 r. 
w Warszawie. Podczas dwudniowego spotkania specjaliści branżowi: producenci, 
dystrybutorzy, instalatorzy, projektanci, użytkownicy instalacji, inwestorzy i firmy 
wykonawcze, pracownicy naukowi mogli zapoznać się z nowościami na rynku, 
wysłuchać wykładów i prezentacji oraz porozmawiać o sytuacji w branży.  

Statystyka Forum 2014:

Liczba wystawców: 116
Liczba odwiedzających: 3200
Powierzchnia ekspozycji: 5000 m2

Liczba wystąpień na seminariach: 48
Liczba produktów zgłoszonych do  
Areny Technologii: 20
Liczba nowych produktów zgłoszonych 
do Konkursu: 39
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nowością był elektroniczny system oddawa-
nia głosów – do głosowania upoważniał imien-
ny identyfikator z kodem kreskowym. Zgodnie 
z regulaminem do konkursu można było zgła-
szać nowe produkty wprowadzone na rynek po 
dniu 1 stycznia 2013 roku. W tym roku do konkur-
su zgłoszono 39 nowości w trzech kategoriach. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
- Kategoria Wentylacja: centrala basenowa 
ETA POOL SPA, BSH KLIMA POLSKA 
- Kategoria Klimatyzacja: klimatyzator 
EMURA II, DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND 
- Kategoria Bezpieczeństwo pożarowe: 
wentylator strumieniowy SCF, SMAY 

Seminaria. W dwóch salach seminaryjnych 
na łącznie 300 osób, odbyło się 48 wystąpień, 
które cieszyły się zainteresowaniem wśród za-
równo zwiedzających, jak i wystawców. Pośród 
zróżnicowanej tematyki poruszanej podczas 
wykładów znalazły się między innymi bloki te-
matyczne dotyczące klimatyzacji, wentylacji, 
energii i wentylacji pożarowej. Odbyło się rów-
nież 14 prezentacji inżynierskich prowadzonych 
przez wystawców. Materiały seminaryjne  
w postaci książki można zakupić on-line.
EVIA na Forum. Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Polska Wentylacja, organizatora targów, po 
raz pierwszy na Forum zaprezentowało się Sto-
warzyszenie Europejskiego Przemysłu Wenty-
lacyjnego EVIA. Drugiego dnia trwania Forum 
odbył się cykl wykładów prowadzonych przez 
władze i zarząd EVIA. Wśród prezentowanych 
tematów znalazły się m.in.: dyrektywa europej-
ska Ekoprojekt – zasady znakowania etykietami 
energetycznymi central wentylacyjnych oraz 
wymagania i zmiany dyrektywy w odniesieniu 
do wentylatorów i wentylacji niemieszkaniowej. 
Dodatkowo, na terenie targów, miały miejsce 
spotkania dwóch grup roboczych członków 
EVIA. Wszyscy uczestnicy tych spotkań wysoko 
ocenili merytorykę i organizację targów.
www.forumwentylacja.pl  

NOWY INTELIgENTNY STEROWNIK POMPOWY
Na tegorocznych targach SHK w Essen (12-15 marca) oraz IFH w Norymberdze (8-11 kwietnia) 
koncern KSB zaprezentował nowy sterownik pompowy o nazwie PumpDrive Eco. 
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej jest możliwe dzięki dopasowaniu punktu pracy do 
rzeczywistych wymagań. PumpDrive Eco ma fabrycznie wgrane ustawienia uzależnione od ro-
dzaju pompy oraz parametrów silnika, co wpływa na skrócenie czasu związanego z rozruchem.
Dzięki wbudowanemu modułowi komunikacji bezprzewodowej użytkownik może po-
przez Bluetooth nawiązać połączenie z iPhonem, i w ten sposób skomunikować się  
z systemem oraz skonfigurować ustawienia. Ta aplikacja czyni urządzenie przyjemnym i łatwym 
w obsłudze oraz przyspiesza rozruch pompy. Darmową aplikację można pobrać ze sklepu iTunes.
Zawarty w aplikacji „przewodnik rozruchu” pomaga użytkownikowi  skonfigurować system kon-
troli otwartej pętli jak również kontrolę ciśnienia na tłoczeniu bądź różnicowego.
Zintegrowane złącze serwisowe USB umożliwia szybką wymianę danych z komputerem.
Do współpracy ze sterownikiem jako 
przetwornik różnicy ciśnienia może 
zostać wykorzystany produkowany 
przez koncern KSB, inteligentny prze-
twornik – PumpMeter. Urządzenie 
to rejestruje w czasie rzeczywistym 
ciśnienie na ssaniu, tłoczeniu, róż-
nicę ciśnień jak również wysokość 
tłoczenia. Odczytane informacje 
pozwalają określić, w którym ak-
tualnie miejscu na krzywej pompy 
znajduje się punkt pracy.
Sterowniki PumpDrive Eco przezna-
czone są do mocy silnika 11 kW.  
W przyszłości zostanie wprowadzony 
na rynek model o mocy do 55 kW.
PumpDrive Eco może być montowa-
ny bezpośrednio na silniku, na ścia-
nie albo zabudowany w rozdzielnicy. 
To jedyny układ regulacji prędkości 
obrotowej, który jest w stanie wyste-
rować silniki asynchroniczne oraz 
reluktancyjne silniki synchroniczne.

 KSB Pompa Etaline z nową generacją sterownika PupDrive 
Eco
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