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twierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwen-
cji elementem jego promocji na rynku. 
Po werdykcie Sądu Konkursowego i przyznaniu Zło-
tych Medali wybranym produktom, zaczyna się ko-
lejny etap rywalizacji – plebiscyt Złoty Medal – Wy-
bór Konsumentów, w którym o zwycięzcy decydują 
zwiedzający i internauci. Głosowanie jest możliwe 
w czasie targów, gdzie swoje głosy można oddawać 
na specjalnie przygotowanych stoiskach – Strefach 
Mistrzów oraz jeszcze przez miesiąc po zakończeniu 
targów, możliwe będzie głosowanie na stronie inter-
netowej www.zlotymedal.mtp.pl.

Złote Medale INSTALACJE 2018:
•	automatyczny	odpowietrzacz	próżniowy	Reflex	Se-
rvitec	Mini	(Reflex	Polska)
•	dwufunkcyjna	grupa	mieszająca	do	ogrzewania	
podłogowego	z	pompą	elektroniczną	GPA	II	(Ferro)
•	ECOCONDENS	CRYSTAL	100	–	gazowy	Kocioł	Kon-
densacyjny	o	dużej	mocy	(Termet)
•	elektroniczny	zawór	podtynkowy	430PBOX-430006	
TEMPOMATIC	4	(Delabie)
•	gazowe	kotły	kondensacyjne	ATAG	i28EC,	 i36EC	
(ATAG/EKO-TECH-INWEST),
•	grupa	pompowa	W	–	BLOCK	(Leszczyńska	Fabryka	Pomp)
•	hybrydowe	wentylatory	dachowe	FEN	(Uniwersal)
•	innowacyjny	system	ProClick	zastosowany	w	zawo-
rach	mieszających	ARV	ProClick	i	siłownikach	ARM	
ProClick	(Afriso)
•	inteligentny	System	Grzewczy	NIBE	–	100%	energii	

odnawialnej	(Nibe-Biawar)
•	kocioł	na	pellet	Genesis	Plus	KPP	o	mocy	znamio-
nowej	10,	15,	20	kW	(Galmet)
•	kocioł	ONE	o	mocy	8	kW	(Heiztechnik)	
•	kompaktowe	urządzenie	hydroforowe	Grundfos	
SCALA2	(Grundfos)
•	LEO	TWIST	(LEOVAC	Michał	Czechowicz)
•	palnik	do	spalania	pellet	Grupa	M	Mini	(Model	M	26	
i	M	35)	(Pellasx)
•	podwójny	zawór	czerpalny	CALIDO	seria	OGRÓD	
BIS	(ARKA)
•	pompa	ciepła	powietrze-woda	Bosch	Compress	
7000i	AW	9	ORM-S	(Robert	Bosch)
•	powietrzna	pompa	ciepła	VITOCAL	200-S	(Vies-
smann)
•	przenośny	detektor	gazu	ziemnego	i	LPG	typ	GD-8	
EX	(Alter)
•	rekuperator	ścienny	PRANA	–	150	Premium	(PRA-
NA	PLATINUM/Ecoventeam)
•	rurowy	gruntowy	wymiennik	ciepła	GLOBAL	(GLO-
BAL-TECH)
•	system	Rurowy	Cleverfit	Axial	(Rettig	Heating)
•	zawór	Energy	Valve	(Belimo)
Zachęcamy do głosowania (kliknij) 

Finał Mistrzostw Polski Instalatorów 
(MPI)…

…odbędzie	się,	podczas	targów	INSTALACJE	w	Po-
znaniu.	To	tam	finaliści	walczyć	będą	o	nagrodę	głów-

Największe wydarzenie biznesowe skierowane 
do profesjonalistów z różnych branż, nabiera nowej 
energii.	W	dniach	23-26.04.2018	w	Poznaniu	odbędą	
się	Międzynarodowe	Targi	Instalacyjne	INSTALACJE,	
a	wraz	z	nimi	Międzynarodowe	Targi	Zabezpieczeń	
SECUREX	z	Forum	Technologii	Cyfrowych	POZNAŃ	
MEDIA	EXPO,	Międzynarodowe	Targi	Ochrony	Pracy,	
Pożarnictwa	i	Ratownictwa	SAWO,	Międzynarodo-
we	Targi	Energii	Odnawialnej	GreenPOWER	oraz	Mię-
dzynarodowe	Targi	Energetyki	EXPOPOWER.

ZŁOTY MEDAL Instalacje 2018 - 
głosowanie konsumentów

Do	konkursu	o	Złoty	Medal	Międzynarodowych	Tar-
gów	Poznańskich	rocznie	startuje	niemal	500	pro-
duktów.	Jednak	tylko	te	z	nich,	które	spełnią	regula-
minowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje 
profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wy-

różnienie. Sąd Konkursowy po-
szukuje produktów nowo-

czesnych, innowacyjnych  
i wytworzonych w opar-
ciu o najwyższej klasy 
technologie. Złoty Me-
dal	MTP	jest	zatem	po-

Kwietniowe targi INSTALACJE w Poznaniu to jedyne spotkanie branży instalacyjnej, 
które kompleksowo prezentuje ofertę wiodących producentów i dostawców urządzeń, 
technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej 
i chłodniczej, a także techniki obiektowej i techniki gazowniczej. Każdorazowo 
wydarzenie gromadzi blisko 30 000 profesjonalistów z kilkudziesięciu krajów. 
Oferuje przegląd nowości i premier rynkowych oraz trendów w rozwoju branży. 

Przewodnik po targach  

23-26 kwietnia 2018 r.

Wystawcy targów 
INSTALACJE 2018

http://www.instalreporter.pl
http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/263/
http://instalacje.mtp.pl/pl/news/wystawcy_targow_instalacje_2018/
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wej (handlowców, instalatorów, projektantów, stu-
dentów),	a	także	przez	wszystkich	zainteresowanych	
gości obecnych na Instalacjach. 
Każdy,	kto	regularnie	przyjeżdża	na	Targi	wie,	że	bez	
odwiedzin Klubu Instalatora SBS	– nie ma dobrej za-
bawy.	Także	w	tym	roku,	razem	z	firmami:	ARMATU-
RA	KRAKÓW,	IMMERGAS,	KAN,	WILO,	stworzonych	
zostanie kilka stref aktywności, w których goście po-
czują	się	wyjątkowo.	Jak	zawsze	czeka	wiele	atrak-
cji, niezapomnianych chwil i nagród!

Świat męskiej rozrywki
Mówi się, że dobry film akcji to szybkie samochody, 
ciągłe wyzwania i piękne kobiety – dlatego też tego-
roczny scenariusz Klubu Instalatora będzie opierał się 
o te trzy podstawowe elementy, tworząc „Świat mę-
skiej	rozrywki”.	Dodatkowo	2018	rok	upływał	będzie	
w gorączce nadchodzącego Mundialu – dla oczeku-
jących na to wydarzenie – też zostało przygotowa-
nych kilka atrakcji!

Łazienka PRO… 

…to	nowe	wydarzenie	na	targach	INSTALACJE!	Cykl	
spotkań	dla	profesjonalistów	z	branży	łazienkowej:	

producentów, właścicieli firm handlowych, architek-
tów, wykonawców oraz projektantów instalacji. Każdy 
dzień będzie dedykowany wybranej grupie zawodo-
wej.	Każdego	dnia	2-3	godziny	wykładów,	prezenta-
cji, czy rozmów będą zaaranżowane w taki sposób, 
by w krótkim czasie dostarczyć gościom przydatnej 
dawki wiedzy i umiejętności.

Program FORUM ŁAZIENKA.PRO
Forum	odbędzie	się	w	dniach	23-25	kwietnia	w	Po-
znaniu	podczas	targów	INSTALACJE.	Wszystkie	wy-
darzenia	będą	miały	miejsce	w	pawilonie	5A.
1. dzień:	BIZNES	(23	kwietnia	2018	r.)
Pierwszego dnia Forum spotkamy się przede wszyst-
kim z przedstawicielami firm związanych z branżą ła-
zienkową.	W	programie	m.in.:
–	Wprowadzenie	od	Redakcji:	Czy	polska	branża	ła-
zienkowa ma liderów?
–	Panel	dyskusyjny	„Globalny-krajowy-lokalny.	Jak	
zbudować i umocnić swoją pozycję w branży wy-
posażenia	łazienek.	Dyskusja	z	udziałem	przedsta-
wicieli kluczowych firm na rynku.” 
W	dyskusji	udział	wezmą:
•	ZBIGNIEW	GONSIOR,	wiceprezes	zarządu,	dyrektor	
marketingu w firmie Ferro,
•	KRZYSZTOF	KACZMAREK,	dyrektor	handlowy	w	fir-
mie	TECE,
•	MAREK	PRZYBYŁ,	twórca	i	prezes	zarządu	Łazien-
kaplus.pl,
•	ADAM	ROŻKO,	właściciel	firmy	Refleks,	do	której	na-
leży	sieć	salonów	łazienkowych	BLU,
•	ARKADIUSZ	KACZANOWSKI,	dziennikarz	od	lat	zwią-
zany	z	branżą	łazienek,	członek	redakcji	Design/Biznes
–	Jak	być	liderem	pod	względem	ekspozycji	i	obsłu-
gi klienta. Polskie salony okiem eksperta – prezen-
tacja Marcelina Matusiaka, Strategic Insight Manage-
ra z GfK Polonia.

ną	–	nowiutki	samochód	dostawczy	Citroen	Berlingo!
Rok	2017	to	wyjazdowe	Instalacje	on	Tour	–	elimina-
cje	do	odbywających	się	podczas	Targów	Mistrzostw.	
Tegoroczny	Tour	odwiedził	15	polskich	miast,	w	tym	
m.in.:	Warszawę,	Gdańsk,	Katowice,	Kraków,	Łódź	 
i	Olsztyn.	Łącznie	wzięło	w	nim	udział	ponad	tysiąc	
instalatorów. 
Komu nie udało się wziąć udziału w eliminacjach 
wyjazdowych, będzie miał szansę podczas targów.  
23	i	24	kwietnia	odbędą	się	dodatkowe	eliminacje,	
tak by każdy instalator miał szansę spróbować swo-
ich sił i porównać umiejętności z kolegami po fachu.
Wielki	finał	odbędzie	się	25	kwietnia,	natomiast	26	
kwietnia odwiedzający targi będą mogli zobaczyć zma-
gania przyszłych profesjonalistów w finale dla szkół.
A jak będzie wyglądał finał?
Zgodnie z regulaminem instalatorzy będą mieli do 
wykonania kilkanaście czynności konkursowych na 
przygotowanym modelu instalacji. Wszystko w jak 
najkrótszym czasie i bezbłędnie!
Organizatorami	wydarzenia	są	Międzynarodowe	Tar-
gi	Poznańskie	oraz	firma	ADRO,	a	partnerami	firmy:	 
AFRISO,	BRÖTJE,	GRUNDFOS,	TECE	oraz	VOGEL&NOOT.	 
Partnerem	wspierającym:	Lechma,	Snicers	worwear	
i	Citroen.	Narzędzia	dostarcza	Topex	Group.

Akcja autokarowa… 

…Jedziemy	do	Poznania!	organizowana	wspólnie	
przez	MTP	i	ZHI.
Zaproszenie do udziału w niej kierowane jest do pro-
fesjonalistów – instalatorów – klientów wybranych 
hurtowni	z	całej	Polski.	To	nie	tylko	akcja	ułatwiają-
ca komfortowy dojazd na targi w Poznaniu, to także 
akcja mająca zapewnić możliwość integracji branży, 
rozmów i wymiany doświadczeń. 
Poza tym wszyscy biorący w niej udział otrzymają 
książeczkę instalatora, wraz z nią – zaproszenie do 
udziału	w	zabawie.	Odwiedzając	wybrane	stoiska,	
otrzymują od wystawców pieczątki, a te zebrane  
w specjalnej książeczce to szansa na wygranie atrak-
cyjnych nagród!

Klub Instalatora na INSTALACJACH 
po raz piąty!

Klub Instalatora Grupy SBS to miejsce spotkań i roz-
mów branżowych, a także strefa odpoczynku, w któ-
rej targowi goście mogą skorzystać z fantastycznych 
atrakcji.	Klub	jest	odwiedzany	przez	ponad	3000	osób	
przyjeżdżających na targi w ramach akcji autokaro-

http://www.instalreporter.pl
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Czas na wiedzę i na budowanie relacji
Konwencja imprezy jest ściśle związana z programem 
targów INSTALACJE	2018.	Zakładamy,	że	uczestnicy	
konferencji będą chcieli skorzystać z okazji, żeby po-
rozmawiać z dawno niewidzianymi znajomymi z bran-
ży. Program imprezy został ograniczony do najbar-
dziej aktualnych i interesujących uczestników tematów 
prezentacji. Konferencja będzie trwać cztery godziny  
z przerwą kawową oraz tradycyjnym już rozdaniem 
statuetek	Rynku	Instalacyjnego.	Żeby	wyjść	naprze-
ciw potrzebie rozmów kuluarowych, uczestnicy konfe-
rencji będą mieli okazje kontynuować rozmowy pod-
czas tzw. wieczoru targowego, który rozpocznie się 
bezpośrednio po konferencji w tej samej hali. Wieczór 
targowy, czyli koktajl połączony z kolacją, jest impre-
zą zamkniętą skierowaną wyłącznie do wystawców  
i	ograniczonej	liczby	specjalnych	gości.	Uczestnicy	kon-
ferencji otrzymają bezpłatne wejściówki na tę imprezę.

Tematy istotne dla branży
W tym roku do przedstawienia prezentacji popro-
siliśmy przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, 
ASM,	ICEB,	Euler	Hermes,	PORT	PC	oraz	ZHI	i	SPIUG.	
Tematy,	które	będziemy	przedstawiać,	dotyczą	aktu-
alnej sytuacji na rynku instalacyjno-grzewczym oraz 
na rynku budowlano-mieszkaniowym. Przewiduje-
my	następujące	tematy	prezentacji:
· Parametryzacja wyrobów budowlanych. 
·	Rynek	budowlany	w	Polsce	w	kontekście	gospo-
darki i obywateli.
· Płatności w branży instalacyjno-grzewczej.
· Podsumowanie trendów rynku urządzeń grzew-
czych w Polsce, efekt działań antysmogowych. 
·	Rynek	dystrybucji	materiałów	instalacyjnych	w	Polsce.	
·	Klasyfikacja	wyrobów	ETIM	w	branży	instalacyjno-
-grzewczej.
·	Certyfikacja	budynków	pod	kątem	niskiej	emisji.
Konferencja jest skierowana głównie do producen-
tów urządzeń grzewczych, przedstawicieli innych 
firm związanych z techniką grzewczą, dystrybuto-
rów działających na rynku instalacyjno-grzewczym, 
instalatorów, pracowników naukowych, urzędników 
na poziomie gmin i województw i mediów.
Termin 23.04.2018 r. godz. 13:00-17:30, pawilon 
nr 15, wejście B. 
Udział	w	konferencji	jest	bezpłatny,	należy	się	jed-
nak wcześniej zarejestrować 

Konferencja Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa

Konferencja	pod	tytułem	„Obowiązujące	wymagania	
stawiane urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyj-
nym.	Wspomaganie	projektowania	programem	BIM”	
odbędzie	się	25.04.2018	r.	godz.	11.00	pawilon	nr	10.
W	programie:
– Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy 
ErP	w	projektowaniu	wentylacji	–	dr	 inż.	Jarosław	
Muller, Politechnika Krakowska.
–	Najważniejsze	zagadnienia	związane	z	BIM	w	prak-

2. dzień:	PROJEKTANCI	(24	kwietnia	2018	r.)
Drugiego	dnia	Forum	spotkamy	się	z	architektami	 
i projektantami wnętrz. Pokazane zostaną nowości 
rynkowe oraz przybliżone aktualne trendy w aran-
żacji	wnętrze.	Wśród	tematów:
–	Wprowadzenie	od	redakcji:	Trendy	i	nowości	łazienko-
we – co pokazały największe targi polskie i zagraniczne.
–	Nowości,	które	zmieniają	wnętrza	–	prezentacje	
nowych produktów.
–	Branża	projektowa	się	zmienia	–	prezentacja	no-
wych materiałów i narzędzi dla architektów.

IV Konferencja Rynku Urządzeń 
Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, 
Wentylacji i Klimatyzacji

Podczas	najbliższych	 targów	 INSTALACJE	2018	 
w	dniu	23.04.2018	odbędzie	się	 już	po	raz	czwar-

ty konferencja branży urządzeń grzewczych. Sto-
warzyszenie	Producentów	i	Importerów	Urządzeń	
Grzewczych zaprasza do udziału w spotkaniu osób 
biorących aktywny udział w rozwoju rynku instala-
cyjno-grzewczego.
Współorganizatorami imprezy jest Polski Związek 
Pracodawców	Hurtowni	Branży	Grzewczej,	Sanitar-
nej,	Instalacyjnej,	Klimatyzacji	i	Wentylacji	ZHI,	przy	
wsparciu	organizacyjnym	Międzynarodowych	Tar-
gów Poznańskich. Partnerami merytorycznymi im-
prezy	są	także	Polska	Organizacja	Rozwoju	Tech-
nologii	Pomp	Ciepła	PORT	PC	i	Polska	Korporacja	
Techniki	Sanitarnej,	Grzewczej,	Gazowej	i	Klimaty-
zacji SGGiK.
Jest	to	pierwsza	od	wielu	lat	wspólna	konferencja	
branży instalacyjno-grzewczej, która jest doskona-
łą okazją do spotkania dla wszystkich uczestników 
rynku i ekspertów.

Zapraszamy  
na stoisko 109

w pawilonie 5 (sektor D)

www.gebo.com.pl

Gościem specjalnym będzie  
Andrzej Świerszcz, pracownik 
naukowy Politechniki Gdańskiej, który 
odpowie na wszelkie pytania związane 
z zastosowaniem produktów GEBO 
w instalacjach oraz wyjaśni problemy 
związane z korozją wewnętrznych 
instalacji wodociągowych i ogrzewczych.

STOISKO NR 51 
PAWILON 5
SEKTOR B

MiniHERZ

Zapraszamy
do odwiedzenia
naszego stoiska.
Mamy dla Państwa
wiele nowości,
konkursy
z atrakcyjnymi
nagrodami
i pyszną kawę.

HERZ
Armatura i Systemy
Grzewcze

NOWOŚĆ!
głowica termostatyczna

HERZ Mini-D

http://www.instalreporter.pl
https://www.webankieta.pl/ankieta/326979/iv-konferencja-rynku-urzadzen-grzewczych-sanitarnych-instalacji-wentylacji-i-klimatyzacji.html
http://www.gebo.com.pl/
http://www.herz.com.pl/
https://www.viessmann.pl/
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w instalacjach z pompami ciepła, gdzie dodatkowy 
koszt	ogrzewania	może	przekroczyć	poziom	20%.	
Nowe	wytyczne	PORT	PC	idealnie	uzupełniają	się	 
z wydanymi już ponad 2 lata temu wytycznymi do-
tyczącymi	jakości	wody	grzewczej	(cz.	4	i	5,	na	bazie	
wytycznych	VDI	2035	cz.	1	i	cz.	2	).
Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na kon-
ferencji	podczas	targów	INSTALACJE	2018	w	Pozna-
niu.	Koszt	udziału	w	konferencji	to	100	zł	na	osobę.	 
W	cenie	konferencji	zawarte	są	wytyczne	cz.	7	i	8,	do-
datkowo organizator zapewnia lunch i przerwy kawowe.
Zgłoszenia	można	wysyłać	do	20	kwietnia	2018	roku	
na adres mailowy biuro@portpc.pl.
W	programie	konferencji:
–	Wytyczne	PORT	PC	cz.	7	–	dobór	pomp	ciepła	i	in-
stalacji	z	pompami	ciepła	–	Paweł	Lachman.
–	Wytyczne	PORT	PC	cz.	8	–	równoważenie	hydrau-

liczne	instalacji	c.o.	–	Grzegorz	Ojczyk.
– Wstępna i podstawowa analiza zastosowania pomp 
ciepła – Artur Karczmarczyk.
– Projektowanie podzespołów i całej instalacji – Pa-
weł	Lachman.
–	Równoważenie	instalacji	do	30	kW	i	system	certy-
fikacji	instalatorów	PORTPC	–	Grzegorz	Ojczyk.
– Analiza danych meteorologicznych w Polsce i try-
by	pracy	pomp	ciepła	–	Paweł	Lachman.
–	Określenie	udziału	mocy	pompy	ciepła	w	pokryciu	
zapotrzebowania na ciepło – Adolf Mirowski.
– Schematy hydrauliczne – Artur Karczmarczyk.
–	Likwidacja	hałasu	–	Adolf	Mirowski.
– Przepisy F-gazowe – Szymon Piwowarczyk.
–	Dobór	zasobników	ciepłej	wody	–	Adam	Koniszewski.
–	Dolne	źródła	ciepła	–	Jakub	Koczorowski.
– Przykład doboru pompy ciepła – Adolf Mirowski.

tyce-standardy-wdrożenie-case study – mgr inż. Pa-
weł Wierzowiecki.
–	Centrale	wentylacyjne.	Innowacje	i	nowinki	tech-
niczne	–	Dariusz	Stefanowski	(Klimor),	Arkadiusz	Ro-
mański	(Juwent).
– Szczelność powietrzna i termografia – dr inż. An-
drzej Górka, Politechnika Poznańska.
– Wytyczne do projektowania systemów wentylacji 
pożarowej.	Rola	systemów	w	strategii	ochrony	p.poż	
budynków wielokondygnacyjnych – dr inż. Grzegorz 
Kubicki, Politechnika Warszawska.

Standardy jutra w technice grzewczej 
– konferencja PORT PC

Na targach INSTALACJE 2018 w dniu 24 kwietnia,  
w pawilonie 15 w sali 1G odbędzie się również Konfe-
rencja	PORT	PC	pod	tytułem	„Standardy	jutra	w	technice	
grzewczej”, prowadzona przez czołowych specjalistów 
branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego.
W ramach konferencji ukażą się nowe wytyczne bran-
żowe	PORTPC	cz.	7	i	cz.	8	skierowane	do	instalatorów	
i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących.
Planowane jest wydanie tzw. wersji „zielonej” (prób-
nej)	wytycznych	w	zakresie	instalacji	i	doboru	pomp	
ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hy-
draulicznego.	W	IV	kwartale	2018	r.	planowane	jest	
wydanie	końcowych	wersji	obydwu	wytycznych.	Ta-
kie rozwiązanie stosowane jest w wielu krajach. 
Da	ono	szansę	branży	na	przedyskutowanie	najważ-
niejszych zagadnień dot. nowych wytycznych i wzię-
cie aktywnego udziału w opracowaniu końcowych 
wersji wytycznych.
Wytyczne	PORT	PC	cz.	7:	Projektowanie	i	dobór	pomp	
ciepła wraz z instalacją opierają się o nowe wytycz-
ne	VDI	4645	wydane	w	marcu	2018	roku.	
Technologia	pomp	ciepła	ma	duży	potencjał	w	za-
kresie redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku wę-
gla w sektorze budowlanym. Aby osiągnąć wysoką 
efektywność energetyczną, ogromne znaczenie ma 
prawidłowy dobór i projektowanie, a także popraw-

na instalacja i optymalne działanie całej instalacji.
Wytyczne mają pomóc w doborze i projektowa-
niu systemów grzewczych z pompami ciepła w bu-
dynkach jedno- i wielorodzinnych i obejmują pra-
wie wszystkie rynkowe rozwiązania pomp ciepła do 
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użyt-
kowej. Wytyczne te można traktować jako przewod-
nik	projektowy	i	instalacyjny.	Dodatek	do	wytycznych	
zawiera listy kontrolne, typowe schematy i przykła-
dy wspierające procedurę projektowania i doboru.
W	ramach	dalszych	prac	PORT	PC	planuje	wydanie	
kolejnych wytycznych, tym razem skierowanych do 
firm	–	członków	wspierających	PORT	PC,	w	oparciu	
o	niemieckie	wytyczne	VDI	4645,	zeszyt	1	zawiera-
jące koncepcję systemu szkoleń specjalistów zaan-
gażowanych w projektowanie, instalację i obsługę 
takich	obiektów.	Celem	szkoleń	będzie	uniknięcie	
awarii, usterek lub uszkodzeń, a także optymali-
zacja	systemów	pomp	ciepła.	Organizacja	planuje	 
w	2018/2019	rozszerzyć	aktualny	system	certyfika-
cji instalatorów pomp ciepła o poziom podstawo-
wej	certyfikacji	PORT	PC.	Byłaby	to	podstawa	do	
uzyskania dalszej certyfikacji w ramach działają-
cego	już	systemu	certyfikacji	Europejskiego	Insta-
latora	Pomp	Ciepła	(Eucert),	dostępnego	w	Polsce	
już	od	prawie	4	lat.
Kwestia równoważenia hydraulicznego ma podsta-
wowe znaczenie w zakresie efektywności instalacji 
grzewczych oraz zapewnienia komfortu cieplnego. 
Co	istotne,	pozwala	na	skuteczne	działania	anty-
smogowe zmniejszające z jednej strony koszty eks-
ploatacji, z drugiej obniżające emisję zanieczyszczeń 
szczególnie w zakresie tzw. „niskiej emisji zanieczysz-
czeń”.	Niewyrównoważona	instalacja	może	zwięk-
szyć koszt eksploatacji urządzeń grzewczych (oraz 
emisję	zanieczyszczeń)	nawet	o	5-15%.	PORT	PC	sza-
cuje,	że	w	Polsce	ponad	90%	instalacji	grzewczych	 
w budynkach jednorodzinnych nie jest wyrównowa-
żonych	hydraulicznie.	Jest	to	ważne	w	instalacjach	 
z takimi urządzeniami grzewczymi, jak kotły gazowe 
oraz na paliwo stałe, ale szczególnie jest to istotne PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 
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Prezentacje	firm:	WILO,	AFRISO,	DANFOSS,	BELIMO,	
PURMO,	GIACOMINI,	CALEFFI,	GRUNDFOS.

Warsztaty: Poznaj z nami MOC 
HYBRYDY! 

Podczas	nadchodzących	targów	INSTALACJE	w	Po-
znaniu, firmy wykonawcze będą miały okazję rozbu-
dować swoje portfolio o dodatkowe umiejętności,  
a inwestorzy poznać możliwości, jakie stwarza tech-
nologia	fotowoltaiczna	i	pompy	ciepła!	MOC	HYBRY-
DY	redakcji	GLOBEnergia	to	energetyzujące	spotka-
nie w postaci warsztatów oraz prezentacji. 
Specjaliści z branży techniki grzewczej i fotowol-
taicznej wytłumaczą, jak wykorzystać potencjał 
tkwiący w net meteringu. Porozmawiają, jak tech-
nicznie połączyć pompę ciepła z instalacją foto-
woltaiczną. Wyjaśnią, na czym polega system SG 
Ready	i	jak	inteligentna	sieć	może	współpracować	
z pompami ciepła! W programie również sporo in-
formacji o hałasie w instalacji z pompą ciepła po-
wietrze/woda.	Przeanalizujemy	wspólnie,	co	mówi	
prawo, a co pokazują testy i badania. Sporo uwa-
gi	poświęcimy	też	ustawie	F-gazowej.	Jakie	konse-
kwencje dla instalatorów i użytkowników wynika-
ją z jej zapisów? 
Nie	zostanie	również	pominięta	szybko	postępują-
ca w naszym kraju i ciesząca się dużym zaintereso-
waniem	fotowoltaika.	O	tym,	jak	dobrać	moduły	fo-
towoltaiczne, jakie pomiary i badania wykonywać  
i jak przyłączyć system fotowoltaiczny do sieci opowie 
Bogdan	Szymański,	autor	poradnika	„Instalacje	foto-
woltaiczne”, wraz z zaproszonymi ekspertami branży.

Szkolenie MOC HYBRYDY
23	kwietnia	2018	(poniedziałek)	 i	25	kwietnia	2018	
(środa)	–	godz.	11:00-13:30	
Dzień	szkoleniowy.	Program	wystąpień	i	prezentacji	
powtarzalny w obydwa dni.
SESJA	PC-PV
·	Rynek	fotowoltaiczny	w	Polsce	–	to	się	już	dzieje!

· Wyzwania i pułapki dla firm wykonawczych – foto-
woltaika
·	Błędy	wykonawcze	–	instalacje	fotowoltaiczne
·	Net	metering	-	jak	wykorzystać	jego	potencjał?
·	SG	Ready	-	inteligentna	sieć	z	inteligentną	pompą	
ciepła - co to oznacza?
·	Hałas	w	instalacji	z	pompą	ciepła	powietrze/woda	
- co mówi prawo, co pokazują testy i badania
·	Ustawa	F-gazowa	i	jej	konsekwencje	dla	instalato-
ra i użytkownika instalacji.
·	Dla	kogo	split,	a	dla	kogo	monoblok?	Pompy	ciepła	
powietrze/woda	przez	pryzmat	ustawy	F-gazowej
SESJA	Certyfikacja	NO	SMOG.
·	Ocena	i	klasyfikacja	budynków	oraz	źródeł	cie-
pła ze względu na emisję zanieczyszczeń do po-
wietrza.
· Weryfikacja urządzeń grzewczych i ciepła syste-
mowego w zakresie emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza.
W	realizację	MOCY	HYBRYDY	redakcji	GLOBEnergia	
zaangażowani	są	partnerzy:	VIESSMANN,	CORAB,	
ABB.	Wydarzenie	współorganizowane	jest	z	Między-
narodowymi	Targami	Poznańskimi.

Warsztaty MOC HYBRYDY 
Teoria	 teorią,	ale	do	prawidłowego	wykonania	 
i świadomego użytkowania instalacji należy wie-
dzieć,	 jak	 to	działa	 i	dlaczego.	Dlatego	warszta-
tach łączą teorię z praktyką. 
W programie pokaz możliwości urządzeń od pom-
py ciepła, regulatorów po pokaz montażu instala-
cji fotowoltaicznej na dachu płaskim!
24	kwietnia	2018	(wtorek)	–	godz.	11:00-14:00	
Dzień	pokazowo-warsztatowy.	Wykorzystany	sprzęt:	
pompa ciepła, regulator, moduły fotowoltaiczne, fa-
lownik, konstrukcja na dach płaski.
Nie	możesz	być	we	wtorek	na	targach	INSTALACJE?	
Nic	straconego,	eksperci	będą	dostępni	w	strefie	
MOCY	HYBRYDY	podczas	sesji	szkoleniowej	w	po-
niedziałek i środę.
Szczegółowy program dostępny tutaj

Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Połączenie najwyższych wymagań 
technicznych i jakościowych oraz 
doskonałego wzornictwa. 

Grzejniki kolumnowe Laserline
Prosty design w nowoczesnym stylu

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybki montaż

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia spawania laserowego

» szeroki wybór mocy grzewczej

04/2018
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