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INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA
Seminarium Małopolskie dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, inżynierów budownictwa
oraz inwestorów instytucjonalnych

17 MARCA 2016 (CZWARTEK)
Hotel SWING, sala: Swing – parter, ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków
PROGRAM SPOTKANIA
GODZINA
9.30
Rozpoczęcie Seminarium
10.00 – 10.15 Zapewnienie czystego powietrza w pomieszczeniach. Praktyczne zastosowanie urządzeń firmy
15 MINUT
Klimawent
10.15 – 10.35 HORNE - termostaty wody do zadań specjalnych. Ochrona, komfort, ekonomika
20 MINUT

Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów poszukujących efektywnych i jednocześnie
niskonakładowych rozwiązań zaprojektowaliśmy system wentylacji, który spełni oczekiwania nawet
10.35 – 10.55 najbardziej wymagających inwestorów. System pozwala na stabilną i w pełni kontrolowaną pracę
20 MINUT
systemu, porównywalną z wentylacją mechaniczną, jednocześnie zachowując prostotę i niewielkie
koszty eksploatacji wentylacji grawitacyjnej
10.55 – 11.10 Instalacje HVAC w budynkach – optymalizacja kosztów. Zastosowanie zaworów i siłowników
15 MINUT
BELIMO oraz czujników i paneli THERMOKON
11.10 – 11.30 Projektowanie instalacji oraz tworzenie dokumentacji za pomocą systemu ArCADia BIM – pokaz
20 MINUT
praktycznego zastosowania

11.30 – 11.50
Przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Urządzenia do kanalizacji ciśnieniowej firmy Pentair Water do zabudowy wewnętrznej
20 MINUT

KLIMAWENT
HORNE
ENGINEERING

DARCO

BELIMO
SIŁOWNIKI
INTERSOFT
PENTAIR
WATER POLSKA

12.10 – 12.25 Płyny niezamarzające w instalacjach grzewczych i chłodzących
15 MINUT

BIO-CHEM

12.25 – 12.40 Rozwiązania do budynków użyteczności publicznej
15 MINUT

DELABIE
SIEMENS
BUILDING
TECHNOLOGIES

12.40 – 12.55 SIEMENS Zawory równoważąco –regulacyjny PICV w instalacjach HVAC
15 MINUT
12.55 – 13.10 DDS-CAD System do projektowania instalacji sanitarnych w 3D. Zastosowanie Open BIM w procesie
15 MINUT
projektowania
13.10 – 13.25 Ekologiczna pompa ciepła „Q-ton” na czynnik roboczy CO2: znakomite parametry techniczne,
15 MINUT
wysoka punktacja przy certyfikacji BREEAM
13.25 – 13.35
Przerwa techniczna
WYKŁAD EKSPERTA
13.35 – 14.05
Tendencje w projektowaniu wentylacji – dobre i złe pomysły
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa Politechniki Krakowskiej, autor licznych publikacji w krajowych czasopismach technicznych
(Chłodnictwo i Klimatyzacja, Energia i Budynek); regularnie wygłasza odczyty na corocznym branżowym spotkaniu Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja,
organizowanym początkiem marca w Warszawie. Współautor podręcznika "Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i
klimatyzacji" wydanego przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2010 r.

WYKŁAD EKSPERTA
14.05 – 14.50
Pompy ciepła zasilane z fotowoltaiki jako wspomaganie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej
z rekuperacją - studium przypadku
Ekspert ds. Energetyki Słonecznej, wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej, autor literatury fachowej, od 2003 r. w ramach
swojej firmy prowadzi w Krakowie własne laboratorium energii odnawialnych, gdzie dokonywane są testy efektywności współpracy urządzeń do pozyskiwania,
składowania i zarządzania energiami odnawialnymi. Badania skupiają się na OZE w postaci energii elektrycznej i ciepła, a dotyczą szczególnie: generatorów
wiatrowych, PV, pomp ciepła, paneli solarnych itp. oraz systemów gromadzenia energii, właściciel firmy Unihome oraz Inteligentnego Domu "Galia",

14.50

PRELEGENT

DATACOMP
ELEKTRONIKA

dr inż.
JAROSŁAW
MÜLLER

dr inż. JACEK
BISKUPSKI

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Bezkanałowe rekuperatory Tx idealne rozwiązania dla przemysłu oraz biur

ALTERNATYWNE
SYSTEMY KOMFORTU

Profesjonalne rozdrabniacze, pompy i przepompownie ścieków do obiektów domowych i komercyjnych.
BORYSOWSKI &
Klimatyzacja nie wymagająca jednostki zewnętrznej. Klimakonwektory - nawet o grubości 12cm ! Centralne
SPÓŁKA
odkurzanie dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych
Odwodnienia dachów, piwnic, pomieszczeń wewnętrznych - wpusty grawitacyjne zewnętrzne, odwodnienie
DALLMER
liniowe łazienkowe
Nowoczesne rozwiązania w centralach "SALDA" oraz produktach wentylacyjnych "LINDAB
LINDAB
Producent urządzeń dla ciepłownictwa, chłodnictwa i klimatyzacji
TERMEN
Wentylacja hybrydowa w budownictwioe mieszkaniowym
UNIWERSAL
BricsCAD V16 jako narzędzie wspomagające projektowanie
VECTOR SOFTWARE
Kratki i kanały ściekowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Profesjonalne rozwiązania dla przemysłu
WT-POLSKA

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
Konstrukcje z tworzyw sztucznych w technologii SZAGRU – wsparcie projektowania w zakresie wyboru
produktów z tworzyw stosowanych w branży wod-kan

SZAGRU

UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA INFORMACYJNE

