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  Czy tegoroczne Forum będzie 
z kolejnym rekordem?

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Forum Wentylacja 
– Salon Klimatyzacja, które było pod wieloma wzglę-

dami wyjątkowe, już dzisiaj możemy powiedzieć, że  
w tym roku pobijemy kolejny rekord. Cały czas zgła-
szają się nowi wystawcy, targi powiększają swoją po-
wierzchnię, szykujemy też nowe wydarzenia i niespo-
dzianki dla odwiedzających (aktualizowaną na bieżąco 

listę wystawców można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej www.forumwentylacja.pl). Poprzeczkę 
mamy postawioną wysoko, gdyż w zeszłorocznej edy-
cji Forum wzięło udział 151 firm, odnotowaliśmy 20% 
wzrost liczby odwiedzających targi specjalistów – po-
nad 4000 osób i 25% wzrost powierzchni targów. Fo-
rum po raz kolejny okazało się największym i najliczniej 
odwiedzanym wydarzeniem w naszej branży w Polsce. 
Ponad 90% osób na Forum to profesjonaliści zawodo-
wo związani z branżą, wśród których największą grupę 
stanowią projektanci, wykonawcy instalacji oraz han-
dlowcy poszukujący nowych rozwiązań i produktów. 

Jakie wydarzenia będą towarzyszyły 
w tym roku na FORUM-WENTYLACJA 
SALON-KLIMATYZACJA 2016?

Jak co roku nie zabraknie nowości produktowych 
przygotowanych przez wiodących producentów  

i dystrybutorów branży wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, a także chłodniczej. Forum to z jednej strony 
impreza targowa, z drugiej to spotkanie branżowe, 
podczas którego organizujemy szereg towarzyszą-
cych wydarzeń. 

Odwiedzający Forum 2016 
będą mogli wziąć udział  
w dwudniowych, meryto-
rycznych Seminariach Eks-
perckich, podczas których 
w sposób skondensowany 
przedstawione zostaną naj-

ważniejsze zagadnienia techniczne oraz prawne. Cykl 
wykładów i prezentacji podzielony będzie na bloki 
tematyczne. Wśród omawianych zagadnień znajdą 
się między innymi tematy związane z zakresem dy-
rektywy Ekoprojekt, wentylacji pożarowej, pomp cie-
pła i czynników chłodniczych.

Ponad 150 wystawców 
prezentujących nowe 
produkty, dwie Areny 
Technologii – pompy 
ciepła i sekcyjne centrale 
wentylacyjne, bogaty program 
seminariów, Strefa Instalatora 
z pokazami i konkursami, warsztaty chłodnicze, warsztaty z oprogramowania 
CAD, warsztaty projektanta to tylko część wydarzeń jakie czekają  
na odwiedzających tegoroczne targi.

Cała branża w jednym miejscu 
– 1-2 marca 2016 r.

http://www.instalreporter.pl
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Nowością programu merytorycznego będą Warsz-
taty projektanta – specjalne seminarium, podczas 
którego projektanci z wiodących w kraju pracow-
ni zaprezentują instalacje wentylacji, klimatyzacji  
i chłodzenia nominowane do nagrody PASCAL 2016. 
Znajdą się także tematy związane ze stosowaniem 
oprogramowania komputerowego.

Dodatkowo przygotowujemy bardzo interesującą 
STREFĘ CAD, w ramach której zarówno projektan-
ci, jak i instalatorzy i producenci będą mieć możli-
wość praktycznego zapoznania się z technologią BIM 
(technologią cyfrowego zarządzania informacjami  
o budynku) oraz sprawdzenia i uzupełnienia swoich 
umiejętności posługiwania się  programem AutoCAD.

Wraz z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON zorgani-
zujemy także Warsztaty chłodnicze, na których za-
proponujemy przede wszystkim praktyczną wiedzę, 
zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów. W tym 
roku tematyka będzie dotyczyć nowych czynników 
syntetycznych, perspektyw ich wprowadzania na ry-
nek oraz studiów przypadku ich zastosowań. Szero-
ko omówione zostaną także tematy nowego polskie-
go prawa oraz zagadnienia certyfikacji.

ARENA TECHNOLOGII bę-
dzie miejscem prezentacji  
i bezpośrednich porównań 
urządzeń różnych producen-
tów. W tym roku na odwie-
dzających targi czekać będą 
aż dwie Areny. Pierwsza, po-

święcona będzie tematyce pomp ciepła. W ramach 
tej Areny zaprezentowane zostaną pompy ciepła, 
które można stosować nie tylko do ogrzewania, ale 
także wykorzystywać je w chłodzeniu i wentylacji 
budynków. Arenę z pompami ciepła wzbogaci spe-
cjalny punkt konsultacyjny PORT PC. Reprezentan-
ci organizacji producentów pomp ciepła będą w nim 
udzielać informacji o rozwiązaniach technicznych, 

zaleceniach projektowych i instalacyjnych. Nowo-
ścią Forum 2016 będzie druga Arena, której tematem 
przewodnim będą sekcyjne centrale wentylacyjne. 
Z uwagi na gabaryty prezentowanych urządzeń Are-
na będzie otwartą przestrzenią umożliwiającą obej-
rzenie central wentylacyjnych praktycznie z każdej 
strony. Już mamy sygnały od producentów, że szy-
kują specjalne wersje prezentacyjne urządzeń, umoż-
liwiające pokazanie zastosowanych wewnątrz tech-
nologii. Wybór tego tematu Areny związany jest  
z wchodzącymi od 1 stycznia 2016 r. zmianami w wy-
maganiach Ekoprojektu dotyczącymi stosowania urzą-
dzeń wentylacyjnych, w tym central wentylacyjnych.

STREFA 
INSTALATORA

 Szykujemy też kolejną nowość
– STREFĘ INSTALATORA,  
w której będzie można spraw- 
dzić swoje praktyczne umie-
jętności instalatorskie, wziąć 
udział w przygotowanych 
przez producentów zada-

niach i wygrać ciekawe nagrody.

Podczas uroczystej Gali Branżowej 1 marca zosta-
ną także ogłoszone firmy nominowane oraz laure-
aci branżowych Nagród biznesowych DELTA, przy-
znawanych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. 
Podczas Gali zostaną także wręczone nagrody PAS-
CAL 2016, których ideą jest promowanie myśli inży-
nierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonoro-
wanie osób i firm będących autorami instalacji za 
wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetel-
ność zawodową, a także podkreślenie roli inżynie-
rów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w proce-
sie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. 
Kapituła Nagrody PASCAL 2016 wybierze wśród kil-
kunastu nominowanych obiektów tegorocznych lau-
reatów, a uroczyste ogłoszenie nastąpi podczas Gali.

Do zobaczenia na FORUM-WENTYLACJA SALON-
-KLIMATYZACJA 2016.  

Profesjonalna technologia pomiarowa dla insta-
latorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i 
ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami jest bar-
dziej mobilna niż kiedykolwiek. W skład nowej serii 
SmartSond wchodzą następujące urządzenia:
- testo 115i: termometr zaciskowy na rury
- testo 905i: termometr do pomiarów temperatu-
ry otoczenia  
- testo 805i: pirometr 
- testo 605i: termohigrometr
- testo 405i: termoanemometr
- testo 410i: anemometr wiatraczkowy
- testo 510i: manometr różnicowy
- testo 549i: manometr do pomiarów ciśnienia 
czynników chłodniczych

Kompaktowe przyrządy pomiarowe łączą się bez-
przewodowo ze smartfonem lub tabletem z za-
instalowaną, darmową aplikacją mobilną „Testo 
SmartProbes App”. Raport pomiarowy może zo-
stać wygenerowany natychmiast, bezpośrednio 
na miejscu pomiaru i wysłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wygodne menu pomiarowe i specjalne 
funkcje pomiarowe sprawiają, że praca staje się wygodniejsza i bardziej wydajna.

Zalety systemu SmartSond oraz aplikacji mobilnej:
• Wygodny odczyt danych pomiarowych na smartfonie czy tablecie za pośrednictwem 
Bluetooth.
• W pełni automatyczna konfiguracja – wystarczy włączyć SmartSondę oraz aplikację mobilną i pomiary rozpo-
czynają się automatycznie
• Wyświetlanie danych pomiarowych z sześciu sond w tym samym czasie.
• Wizualizacja zmian wartości pomiarowych w postaci wykresu lub tabeli.
• Wstępnie zdefiniowane tryby pomiarowe dla konkretnych zastosowań.
• Raport pomiarowy może zawierać zdjęcia z miejsca pomiarowego, generowany jest natychmiast, bezpośred-
nio na miejscu pomiaru i wysłany w formie PDF lub pliku Excel.

TESTO

SmartSondy od Testo

http://www.instalreporter.pl
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