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Wydarzenia targowe

ARENA TECHNOLOGII
Zaprezentowane zostaną tu KLIMATYZATORY SPLIT 
oraz CENTRALE WENTYLACYJNE z odzyskiem ciepła 
o wydajności do 1000 m3/h.

STREFA INSTALATORA
Strefa Instalatora to wydzielone miejsce pośród eks-
pozycji targowej, w którym można będzie podnieść 
swoje umiejętności zawodowe, a także zapoznać się 
z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi.

WARSZTATY PROJEKTANTA 
Prezentacja projektów instalacji wentylacji i klima-
tyzacji zrealizowanych w latach 2016-2017 i zgłoszo-
nych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska 
Wentylacja – PASCAL 2018. Ideą nagrody PASCAL 
2018 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazy-
wanie dobrych wzorów, honorowanie autorów in-
stalacji – osób i firm – za wyróżniające się koncep-
cje projektowe oraz rzetelność zawodową.

WARSZTATY CHŁODNICZE z wykładami i konsulta-
cjami dla serwisantów, zmiany w przepisach, nowe 

Już w tym miesiącu (27-28 lutego 2018 r.)  
w Warszawie przy Marsa 56c, na terenie 
Centrum MT Polska, rozpocznie się 
największe wydarzenie branżowe 
– Międzynarodowe Targi Techniki 
Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA 
– SALON KLIMATYZACJA 2018 
organizowane przez Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja. Swoją obecność na targach potwierdziło już 180 wystawców  
z Polski i z zagranicy. Wystawcy zapowiadają premiery nowych produktów  
i rozwiązań technicznych na nadchodzący sezon. 

Zapowiedź targowa: FORUM WENTYLACJA 
– SALON KLIMATYZACJA 2018 

2018

http://www.instalreporter.pl
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obowiązki dla operatorów, czynniki alternatywne 
do F-gazów.

WARSZTATY PROJEKTOWANIA – ze strefą praktycz-
nych prezentacji i konsultacji. 

KONKURS „NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018”
Aż 56 produktów zostało zgłoszonych do tego-
rocznego konkursu „Najciekawszy produkt 2018”.  
Produkty pogrupowane są w 2 kategoriach konkur-
sowych WENTYLACJA i KLIMATYZACJA. Zgłoszo-
ne do konkursu produkty stanowić będą specjalny 
dodatek do Magazynu Cyrkulacje, którego premie-
ra będzie miała miejsce na targach. Wszyscy goście 
odwiedzający targi będą mogli zobaczyć zgłoszone 
do konkursu produkty na stoiskach wystawców. Opi-
sy oraz dane techniczne będzie można zobaczyć przy 
stanowiskach do głosowania w strefie Stowarzyszenia 
Polska Wentylacja przed salami seminaryjnymi. Głoso-
wać w konkursie mogą wyłącznie odwiedzający targi 
goście. Każdy głos premiowany będzie upominkiem. 

Ogłoszenie wyników konkursu Najciekawszy Pro-
dukt 2018 odbędzie się 28 lutego o godzinie 14.30 
na targach w strefie konkursowej.

SEMINARIA – WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW
Równolegle z targami odbywa się dwudniowy cykl 
seminariów. Wykłady, prezentacje, pokazy przezna-
czone są dla projektantów, instalatorów i użytkow-
ników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Prowadzone są przez niezależnych, najwyższej klasy 
specjalistów reprezentujących Stowarzyszenie Pol-
ska Wentylacja lub zaproszonych przez Stowarzysze-
nie. Wykłady odbywają się w trzech salach równocze-
śnie. Wolny wstęp mają wszyscy uczestnicy targów.

27 lutego, we wtorek… 
…organizator proponuje 4 bloki tematyczne. 
W bloku PRAWO/WYTYCZNE wysłuchać będzie moż-
na m.in. referatów:

- Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicz-
nych – mgr inż. Sławomir Pykacz, ITB;
- Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyj-
nych znakiem B – Krajowe Oceny Techniczne – dr inż. 
Sebastian Wall, ITB;
- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eks-
ploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą – aktual-
ny status dokumentu – dr inż. Anna Charkowska, PW.
W bloku KOMFORT:
- Efektywność energetyczna instalacji a komfort użyt-
kowników – dr inż. Jarosław Müller, PK;
- Wymagania stawiane systemowi wentylacji w sche-
matach ocen środowiskowych budynków – dr inż. 
Jerzy Kwiatkowski, PW. 
WARSZTATY CHŁODNICZE przygotowane są we 
współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon.  
WARSZTAT PROJEKTANTA z kolei to okazja do 
zapoznania się z projektowaniem instalacji HVAC  
w programach CAD, wykorzystaniem modeli BIM itp.
 
28 lutego, w środę… 
…sporo uwagi zostanie poświęconej WENTYLACJI 
POŻAROWEJ w referatach:
- Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicz-
nych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – dr inż. 
Dariusz Ratajczak, rzeczoznawca SITP;
- Wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian wa-
runków technicznych – dr inż. Dorota Brzezińska, PŁ;
- Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków –  
dr inż. Dorota Brzezińska, PŁ;
- Niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów 
- przykłady rozwiązania problemów projektowych – 
dr inż. Grzegorz Kubicki, PW;
- Indywidualne systemy oddymiania wielokondygna-
cyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do 
pasażu galerii handlowych – mgr inż. Tomasz Bur-
dzy, CNBOP;
- Zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentyla-
cji pożarowej. Praktyczne informacje dla projektan-
ta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożaro- PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 

Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4A, 47-300 Krapkowice 
tel. 77 44 044 98, info@pro-vent.pl

• Sprawność odzysku ciepła do 95%
• Klasa energetyczna A
• Wbudowany 100% szczelny bypass  

wymiennika w standardzie
• Płynna niezależna regulacja  

wydajności wentylatorów 
• Lekka konstrukcja ułatwia montaż
• Możliwość zmiany konfiguracji  

króćców przez instalatora
• Nowoczesne, wbudowane nagrzewnice PTC 
• Procesorowa automatyka umożliwia 

dostosowanie centrali do potrzeb obiektu
• Współpraca z płytowym wymiennikiem 

gruntowym GEC Pro-Vent Geo 
• Produkt polski

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA,  
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ:

Małe gabaryty 
duże możliwości

Centrale wentylacyjne  
z wymiennikiem  

przeciwprądowym

Rekuperatory MISTRAL 

Oddychaj komfortowo  
i swobodniewww.pro-vent.pl PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 
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- inż. Barbara Romanowska, Wojewódzka Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Warszawie;
- Wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą 
PN-EN 16282-1 do 8 – dr inż. Anna Charkowska, PW;
- Przykład projektu wentylacji kuchni według róż-
nych norm: PN/EN - VDI – DW.

Zarejestruj swój udział i kup tańszy bilet
 
KUPUJĄC BILET ONLINE oszczędzasz!
Wszystkich wybierających się na targi organizatorzy 
zapraszają do zakupu biletu wstępu online. Rejestru-
jąc swój udział i kupując bilet wstępu przez Internet, 
oszczędzasz czas i pieniądze.
Bilet online – 20 zł – rejestracja online (przejdź)
Bilet na targach – 30 zł.
Bilet bez rejestracji na targach – 50 zł.
 
Wcześniejszy zakup i rejestracja to oszczędność pie-
niędzy i czasu (wejście na teren ekspozycji targowej 
z pominięciem punktów rejestracyjnych).
Na stronie rejestracja online wystarczy wypełnić for-

mularz zgłoszeniowy, a następnie dokonać opłaty 
online. Zwrotnie, na podany wcześniej adres e-mail, 
przesłany będzie bilet wstępu – imienny identyfikator.
Z samodzielnie wydrukowanym biletem – identyfi-
katorem można od razu przejść przez bramki targo-
we, unikając kolejek w punktach rejestracji. Wszyscy 
odwiedzający targi otrzymają pakiety dla zwiedza-
jących zawierające: najnowsze wydanie Magazy-
nu Cyrkulacje wraz z prezentacją nowych urządzeń  
i produktów zgłoszonych do Konkursu Najciekaw-
szy Produkt 2018.
 
SPRAWDź:
1. Lista wystawców (kliknij)
2. Program seminariów (kliknij)
3. Arena Technologii (kliknij)
4. Konkurs Najciekawszy Produkt (kliknij)

W edycji 2017 FORUM WENTYLACJA – SALON KLI-
MATYZACJA 2017 udział wzięło:
- ponad 6000 profesjonalistów z 22 krajów,
- 182 wystawców.

wych – mgr inż. Wacław Kozubal, rzeczoznawca ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Ciekawie zapowiada się panel INSTALACJE W OBIEK-
TACH SŁUŻBY ZDROWIA z prelekcjami np.:
- Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne prze-
noszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ogra-
niczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych –  
mgr inż. Radosław Lenarski, SAR PW;
- Umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpie-
czeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozy-
cje przykładowych zapisów w umowie pomiędzy in-
westorem a wykonawcą – mgr inż. Andrzej Różycki, 
rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, członek KT 161 PKN;
- Zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie 
z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbio-
ru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji 
dla podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą.” Przykładowe zapisy – mgr inż. Agata Sobieraj-
ska, SAR PW;
- Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC  
w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbio-
rowych na prawidłową i ekonomiczną pracę insta-
lacji klimatyzacji – mgr inż. Jacek Rydel;
- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru  
i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji 
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla 
obiektów służby zdrowia – dr inż. Anna Charkowska, PW.
 Kolejny panel ENERGIA proponuje tematy m.in.:
- Zużycie energii w budynkach biurowych – udział 
systemów HVAC – dr inż. Piotr Bartkiewicz, PW, GO-
4Energy;
- Odzysk ciepła w klimatyzacji – nowe techniki, prak-
tyczne zastosowania – dr inż. Demis Pandelidis, PWr;
- Zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu 
wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwe-
rowniach – dr inż. Demis Pandelidis, PWr;
- Nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów 
chłodniczych – mgr inż. Bartosz Adamski;
- Chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepi-
sów i dyrektyw UE – Konsekwencje techniczne, nowe 

rozwiązania – dr inż. Kazimierz Wojtas, PK;
- Efektywność energetyczna powietrznych wieloruro-
wych gruntowych wymienników ciepła, a ich charak-
terystyki przepływowe – dr inż. Łukasz Amanowicz, PP.
Seminarium WENTYLACJA NATURALNA I TECHNI-
KA KOMINOWA tradycyjnie już jest przygotowane we 
współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją 
Kominiarzy Polskich. Jak zawsze też ciekawie zapo-
wiadają się referaty członków obu organizacji, panów: 
Mirosława Antosa, Marcina Ziombskiego, Sebastia-
na Ziombskiego, Dietera Walentowskiego, Tomasza 
Opłata, Krzysztofa Drożdżola, czy Piotra Cembali  
i Zbigniewa Tałacha (Stowarzyszenie – Kominy Polskie)
Po raz pierwszy uczestnicy będą mieli okazję wysłu-
chać panelu WENTYLACJA PROFESJONALNYCH 
KUCHNI z prelekcjami:
- Technologia działania kuchni profesjonalnej – spe-
cyfika czynności technologicznych i wymogów funk-
cjonalnych, zanieczyszczenia – dr inż. Wiesława Z. 
Grzesińska, SGGW;
- Wymogi formalne i praktyka uzgadniania projek-
tów i odbiorów instalacji przez Inspekcję Sanitarną 

Bezpieczeństwo 
i komfort. 

Lider w dziedzinie  
siłowników i zaworów 

do systemów grzewczych, 
wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych.
Stoisko nr 92

Poznaj Armaflex Ultima  
– izolację niskodymową

A także inne produkty firmy Armacell, 
która izolacje produkuje prawie 60 lat!

Zapraszamy na stoisko nr 69

www.armacell.com 

HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200

UNiWERsAL  
– innowacyjny producent –  
zaprasza do odwiedzenia 
stoiska nr 47 i głosowania  

w konkursie na najciekawszy 
produkt targów FWSK 2018.

Złoty Medal MTP BUDMA 
2018 już mamy! Teraz pora 

na kolejne nagrody!

www.uniwersal.com.pl
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