
Spis treści 06/2017

AKTUALNOŚCI

  

WYDARZENIA

    
    -  KLIWENT EVENT 2017   
    -  Dni Otwarte Alfaco   
    -  Wiosenny Branch dla Instalatorów w SYSTHERM   
    -  PROZON dla Operatorów   
    -  Wizyta referencyjna Vertiv Poland w fabryce w Arnstorf, Niemcy   
    -  Targi MOSTRA CONVEGNO 2018 w Mediolanie   
    -  Walne Zebranie Członków – Toruń 2017   

  

ROZMOWA Z...

    
    -  10 lat minęło… i ciągle mamy ochotę na więcej Rozmowa z Arkadiuszem Prostak,
Dyrektorem Sprzedaży Zymetric Sp. z o.o. – Generalnym Przedstawicielem marki Midea
Electric w Polsce   
    -  Przyszłość symulacji w Polsce Druga część rozmowy z Piotrem Bartkiewiczem,
wykładowcą Politechniki Warszawskiej specjalistą w zakresie oprogramowania inżynierskiego
oraz wdrażania systemów komputerowego projektowania   

  

KLIMATYZACJA

    
    -  VTS BIM – nowe podejście do cyfrowych modeli central klimatyzacyjnych Marek
OBUCHOWSKI   
    -  KXZR – premiera kolejnej wersji systemu VRF z odzyskiem ciepła Mitsubishi Heavy
Industries Robert GOZDALIK   
    -  Higiena urządzeń klimatyzacyjnych   
    -  W poszukiwaniu energooszczędnych systemów chłodzenia Data Center Joanna
RYŃSKA   
    -  Nowe oblicze szafy RACK Rozwiązania SmartCabinet™ i SmartRow™ firmy VERTIV –
nowatorska koncepcja realizacji małych i średnich serwerowni Arkadiusz JADCZAK   
    -  Nowy chiller Blue e+ od Rittal   
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    -  Rynek centrów danych w Polsce – główne trendy i prognoza na lata 2017-2018 Paweł
OLSZYNKA   
    -  Rynek, trendy i rozwój technologii chłodzenia data center w Polsce  
    -  PRZEGLĄD − Szafy klimatyzacji precyzyjnej   

  

CHŁODNICTWO

    
    -  Materiały do budowy urządzeń i komponentów chłodniczych Prawidłowy dobór i ich
wpływ na pracę oraz bezpieczeństwo instalacji Rafał MATERA   
    -  Biała rdza – korozja cynku w chłodnictwie – metody zapobiegania i technologie naprawy
Jan MARJANOWSKI   
    -  Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie   
    -  PRZEGLĄD − Miedź dla chłodnictwa i klimatyzacji   
    -  Olej chłodniczy w instalacji Cz. 1. Czynniki chłodnicze w aspekcie ekologii i stosowanego
oleju Bartosz NOWACKI   
    -  „Podróbki” obniżają żywotność urządzeń Johnson Controls promującej wysoką jakość
autoryzowanych olejów York®   
    -  Bezpieczeństwo instalacji chłodniczych amoniakalnych Cyfrowy system kontroli stężeń
amoniaku – budowa i funkcje Magdalena WRÓBEL-JĘDRZEJEWSKA, Urszula
STĘPLEWSKA   
    -  CASE STUDY Mrożone świeżo po złowieniu   

  

WENTYLACJA 

    
    -  Kanały oddymiające. Wymagania prawne, wykonanie, izolacja, przejścia przez ściany
Joanna RYŃSKA   
    -  PRZEGLĄD − Klapy przeciwpożarowe   
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