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•	Zmiany	w	prawie	wynikające	z	implementacji	zno-
welizowanej	dyrektywy	w	sprawie	charakterysty-
ki	energetycznej	budynków	i	dyrektywy	w	sprawie	
efektywności	energetycznej

KOMFORT
•	Pomieszczenia	w	wysokim	komforcie	–	uwarunko-
wania	dla	projektowania	systemów	wentylacji	i	kli-
matyzacji
•	Oczyszczać	czy	wentylować	–	nowa	propozycja	
sposobu	oczyszczania	powietrza	w	wentylacji
•	Nowa	klasyfikacja	filtrów	według	PN	16890-1
•	Wpływ	wybranych	elementów	instalacji	wentyla-
cyjnej	na	jej	parametry	akustyczne

WARSZTAT PROJEKTANTA
•	Prezentacja	niestandardowych,	wyróżniających	się	
projektów	instalacji	wentylacji	i	klimatyzacji	zrealizo-
wanych	w	latach	2017-2018,	zgłoszonych	do	nagro-
dy	branżowej	Stowarzyszenia	Polska	
•	Wentylacja	–	PASCAL	2019

WARSZTATY CHŁODNICZE
Przygotowywane	we	współpracy	z	Fundacją	Ochro-
ny	Klimatu	PROZON
•	Zmiany	klimatu	a	ograniczenia	stosowania	czynni-
ków	chłodniczych
•	Najnowsze	zmiany	w	przepisach	F-gazowych
•	Kierunki	rozwoju	chłodnictwa	wobec	ograniczeń	
stosowania	czynników	chłodniczych

Spotkanie branżowe FORUM 
WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 
to wydarzenie skierowane do 
projektantów, wykonawców, 
handlowców branży wentylacyjnej, 
klimatyzacyjnej i chłodniczej. Na ponad 
10 000 m2 ekspozycji zaprezentuje swoją 
ofertę ponad 180 wystawców z Polski 
i zagranicy. Organizatorzy zapraszają 
także osoby zajmujące się utrzymaniem 
instalacji, inwestorów, architektów, 
zarządców nieruchomości. Każda osoba 
zajmująca się zawodowo instalacjami 
znajdzie dla siebie przydatne informacje, 
może nawiązać korzystne kontakty, 
wzbogacić swoją wiedzę.

FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2019

Nowa	lokalizacja	

FORUM	2019	odbędzie	się	w	nowej	lokalizacji	–	
Centrum	Targowo-Kongresowym	Global	EXPO	
(ul.	Modlińska	6D,	Warszawa).	W	tym	nowocze-
snym	obiekcie	znajduje	się	część	wystawienni-

cza	oraz	przestronne	i	komfortowe	sale	konfe-
rencyjne.	Bezpośrednio	przy	obiekcie	znajduje	
się	parking	na	1500	miejsc.	Dogodny	dojazd	za-
równo	samochodem,	jak	i	komunikacją	miejską.

Seminaria

Podczas	dwóch	dni	odbędzie	się	cykl	wykładów	i	pre-
zentacji,	podczas	których	niezależni	eksperci	podzie-
lą	się	wiedzą.	Wykłady	odbywają	się	w	trzech	salach	
równocześnie.	W	programie	jest	ponad	50	wystąpień.	

5 marca

PRAWO WYTYCZNE
•	Krajowe	Oceny	Techniczne	dla	wyrobów	wentyla-
cyjnych	–	nowe	obowiązki

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/
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•	Nowe	czynniki	syntetyczne	oraz	bezpieczny	retrofit
•	Regeneracja	i	badania	czynników	chłodniczych	wg	
Normy	378
•	Automatyzacja	–	teoria	i	praktyka
•	Ejektory	w	chłodnictwie	CO2

•	Odbiory	i	deklaracje	zgodności	instalacji	chłodni-
czych
•	Bezpieczne	chłodnictwo	z	czynnikami	palnymi
•	Losowanie	nagród
Wykłady	prowadzą	eksperci	urzędów	państwowych,	
uczelni	oraz	firm	branży	chłodniczej	i	klimatyzacyjnej.
	
6 marca

WENTYLACJA POŻAROWA
•	Oddymianie	klatek	schodowych	–	drugie	wydanie	
wytycznych	CNBOP-PIB	wraz	z	komentarzem
•	Nawiew	powietrza	uzupełniającego	do	celów	od-
dymiania	–	jak	go	projektować,	żeby	nie	szkodził?

•	Zasilanie	instalacji	nawiewu	pożarowego	–	wyma-
gania	i	praktyka
•	Kompensacja	powietrza	w	obiektach	handlowych	
–	zasady	dla	lokali	i	pasaży
•	Praktyczne	wyniki	badań	lokalizacji	i	intensywno-
ści	nawiewu	powietrza	w	garażach	zamkniętych
•	Skuteczna	wentylacja	garaży	z	dopuszczalnym	wjaz-
dem	samochodów	na	LPG

ENERGIA
Świadectwa	efektywności	energetycznej	–	korzyści	dla	
projektanta	wentylacji	i	klimatyzacji.	Przygotowywa-
ne	we	współpracy	z	Fundacją	Poszanowania	Energii.
•	Uwarunkowania	formalno-prawne	audytu	efektyw-
ności	energetycznej	odzysku	ciepła	z	przemysłowej	
wentylacji	odciągowej
•	Przykład	optymalizacji	energetycznej	przemysło-
wej	instalacji	odciągowej
•	Modernizacja	klimatyzacji	 i	wentylacji	budynku	
użyteczności	publicznej	–	warunki	otrzymania	świa-
dectw	efektywności	energetycznej

•	Audyt	efektywności	energetycznej	dla	moderniza-
cji	źródła	chłodu
•	Kluczowe	etapy	procedury	ubiegania	się	o	białe	
certyfikaty
•	Wpływ	wewnętrznych	przecieków	powietrza	w	cen-
tralach	wentylacyjnych	na	efektywne	zużycie	ener-
gii	elektrycznej
•	Automatyka	systemów	HVACR
•	Równoważenie	instalacji	chłodniczych
•	Apteki	 i	hurtownie	farmaceutyczne	–	wymagania	
prawne	dotyczące	warunków	środowiskowych	oraz	
klimatyzacji	i	wentylacji

POMPY CIEPŁA
•	Pompa	ciepła	–	czynnik	ziębniczy	–	dyrektywa		
F-gazowa.	Próba	spojrzenia	w	przyszłość.
•	Uwarunkowania	montażowe	pomp	ciepła	ATW
•	Analiza	porównawcza	różnych	systemów	grzew-
czych	z	wykorzystaniem	pomp	ciepła.	Studium	przy-
padku	dla	budynku	hotelowego
•	Wytyczne	projektowe	dla	dolnych	źródeł	ciepła

Na FWSK 2019 zaprezentujemy 
najnowszą centralę wentylacyjną:  
LWZ 8 CS Premium. 
Zapraszamy na stoisko 151.
Czekamy na Ciebie!

www.stiebel-eltron.pl

Zapraszamy na stoisko 111,  
gdzie zaprezentujemy  

nową generację systemów 
klimatyzacji VRF.  

Prezentowane rozwiązanie  
będzie obejmować jednostkę 

zewnętrzną, jednostki wewnętrzne 
oraz automatykę. 

Ponadto pokażemy także ofertę 
klimatyzatorów pokojowych  

oraz pomp ciepła i rekuperacji.

Uniwersal  
zaprasza do odwiedzenia stoiska nr 33.

na stoisku m.in. 
nowość: wentylator 

dachowy do okapów 
kuchennych Vero-150  

nagrodzony  
Złotym Medalem MTP  

BuDMA 2019

www.uniwersal.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
https://www.bosch-klimatyzacja.pl
https://www.uniwersal.com.pl


WARSZTATY BIM / CAD
•	Wykłady	i	prezentacje	przybliżające	problematykę	
projektowania	w	technologii	BIM	-	korzyści	dla	pro-
jektanta,	praktyczne	porady,	optymalizacja.	Przygo-
towano	we	współpracy	z	AEC	DESIGN.
•	Efektywne	projektowanie	instalacji	HVAC	przy	uży-
ciu	narzędzi	FLUID	DESK

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Przygotowano	we	współpracy	z	Krajową	Izbą	Ko-
miniarzy
•	Odpowiedzialność	kominiarza	na	przykładzie	przy-
padku	śmiertelnego	zatrucia	tlenkiem	węgla
•	Procedury	odbiorów	budynków	mieszkalnych
•	Wpływ	braku	wentylacji	nawiewnej	na	stan	tech-
niczny	urządzeń	gazowych.	Badania	wykonane	na	
podstawie	danych	z	przeglądów	przepływowych	ga-
zowych	podgrzewaczy	wody
•	Wpływ	wiatru	na	działanie	wentylacji

Wydarzenia

Targom	towarzyszy	wiele	branżowych	wydarzeń,		
w	których	można	aktywnie	uczestniczyć.

KONKURS NAJCIEKAWSZY PRODUKT	
Wystawcy	zgłaszają	najnowsze	urządzenia	w	czterech	
kategoriach:	Klimatyzacja,	Wentylacja,	Chłodnictwo,	
Bezpieczeństwo	pożarowe.	Każdy	zwiedzający	może	
zagłosować	i	zdecydować	kto	zostanie	laureatem.
Wybrane	produkty	zgłoszone	do	konkursu:
-	Ventia	-	centrala	wentylacyjna	Komfovent	Domekt	
CF150F
-	Lindab	–	centrale	wentylacyjne	Lindab	CompAir	
CF/RW
-	Pro-Vent	–	elektro-jonizacyjny	filtr	powietrza	Clean	R
-	Nibe-Biawar	-	 inteligentny	i	wielozadaniowy	sys-
tem	grzewczy	Nibe
-	Testo	–	miernik	wielofunkcyjny	testo	400	do	po-
miaru	 prędkości	 przepływu	 i	 jakości	 powietrza		
w	pomieszczeniach
-	Stiebel	Eltron	–	pompa	ciepła	LWZ	8	CS	premium
-	Daikin	–	klimatyzator	kasetonowy	z	nawiewem	obwo-
dowym	z	czarnym	panelem	dekoracyjnym	FCAGH-H		
+	RZAG-MV1/MY1	+	BYCQ140EGFB
-	Belimo	Siłowniki	 -	zawory	z	serii	Belimo	Energy		
valve	V.3

STREFA INSTALATORA
Miejsce	dla	 instalatorów	systemów	wentylacji,	kli-
matyzacji	 i	chłodzenia.	Strefa	pokazów,	której	ce-
lem	jest	przekazanie	praktycznych	umiejętności,	
edukacja	i	doskonalenie	umiejętności	zawodowych,		
a	także	prezentacja	nowych	rozwiązań	technicznych.

ARENA TECHNOLOGII 
Strefa	prezentacji	produktów	zgromadzonych	tema-
tyczne,	pochodzących	od	różnych	producentów.		
W	tym	roku	prezentowane	będą	dwa	zagadnienia:	
nowości	klimatyzatorów	split	oraz	wielofunkcyjne	
urządzenia	wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Rejestracja	online

Wstęp	na	targi	możliwy	jest	po	zarejestrowa-
niu.	Rejestracji	można	dokonać	online	lub	na	
miejscu	targów.	Rejestracja	online	zdecydo-
wanie	oszczędza	czas,	umożliwia	zakup	bi-
letów	wstępu.	Po	zarejestrowaniu	uczestnik	
otrzymuje	na	podany	e-mail	potwierdzenie,	
z	którym	zgłasza	się	do	recepcji	targów,	aby	
opłacić	wstęp	i	odebrać	identyfikator.
Osoby,	które	opłacą	bilet	wstępu	online	otrzy-
mują	na	podany	e-mail	imienny	identyfikator	
do	samodzielnego	wydrukowania	oraz	faktu-
rę.	Identyfikator	upoważnia	do	wejścia	na	tar-
gi	bez	oczekiwania	w	recepcji.
Zarejestruj	się:	
www.rejestracja.forumwentylacja.pl

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa tel. 22 886 53 05-07, fax 22 886 53 08
info@belimo.pl                                                                        www.belimo.pl

Zawory z siłownikami do instalacji HVAC

Zawory z siłownikami do dynamicznego równoważenia
instalacji hydraulicznych

szwajcarska jakość, 
5-lat gwarancji

Pomiar przepływu + monitoring energii

02/2018
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