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Redakcja miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja zaprasza podczas targów
POLAGRA-TECH w dniach 25-28 września 2017 r. do odwiedzenia stoiska wydawnictwa, na
którym jak co roku zorganizowaliśmy "Punkt konsultacji technicznych i prawnych". 
Nasi eksperci będą służyć informacją w zakresie nowoczesnych rozwiązań systemów
chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także będzie można zasięgnąć konsultacji dotyczących
wymogów prawnych, obowiązkach spoczywających na właścicielu oraz serwisie instalacji
chłodniczej.

  

      

  

  Punkt Konsultacji technicznych i prawnych
  Pawilon 5A stoisko nr 61
  godz. 10:30 – 15:00
  

  

Budowa, eksploatacja i serwis instalacji chłodniczych w świetle legislacji polskich i
europejskich
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Bartosz
NOWACKI

TERMIN
25-28.09.2016

  
    -  Krajowa certyfikacja personalna i firmowa;
    -  Nowelizacja ustawy F-gazowej, wymagania i kary dla operatorów;
    -  Centralny Rejestr Operatorów, Baza Danych Sprawozdań;
    -  Wymagania dot. napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3 ;
    -  Klimatyzacja i pompy ciepła;
    -  Czynniki HFC (R404a, R407c, R134a, R507) w najbliższej przyszłości
    -  Instalacje chłodnicze na czynniki ekologiczne – CO2 , propan, propylen, izobutan, amoniak, olefiny;
    -  Instalacje chłodnicze dla przemysłu spożywczego i mięsnego;
    -  Przechowalnie owoców i warzyw;
    -  Chłodnictwo komercyjne;
    -  Urządzenia transportowe w nowelizacji ustawy f-gazowej;
    -  Lutowanie twarde.
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Autor wielu publikacji technicznych w zakresie chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz
systemów klimatyzacji. Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i
Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa,
Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Właściciel firmy ReBaNo, działającej w zakresie sprzedaży
komponentów chłodniczych na terenie Polski, prowadząc sprzedaż początkowo ww. współpracy
z firmą Grasso, później Area Traders, a od 2007 roku już bezpośrednio pod własnym szyldem.
Od 2016 r. prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu
przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Autor
wielu publikacji poradnikowych na łamach Chłodnictwo&Klimatyzacja.

  

  

  

  

  

  

  

Efektywne układy chłodnicze dla przemysłu spożywczego i komercyjne
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Jarosław 
PODLASKI   

TERMIN:
26-27.09.2017

  
    -  Instalacje chłodnicze dla przemysłu spożywczego;
    -  Przechowalnie owoców i warzyw;
    -  Chłodnictwo komercyjne i gastronomiczne;
    -  Modernizacja instalacji.

  
      

  

  

Absolwent wydz. Mecheaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada
wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego, a
przede wszystkim przechowalnictwa owoców i warzyw oraz przemysłu mięsnego, a także
chłodnictwa przemysłowego. Dyrektor oddziału PPH Cool we Wrocławiu; manager chłodnictwa
w Termo Schiessl, dyr. ds. Projektów Przemysłowych w Area Cooling Solutions, a obecnie
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych w firmie LNS.
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Nowe wzywania dla branży spożywczej i pojazdów chłodni – jak się przygotować do
nadchodzących zmian?

  

  

Konsultacje z zakresu tzw. ustawy F-gazowej.

  

        

Krzysztof PIETRZAK   
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TERMIN:
26.09.2017

  
    -  Jak rozwiązać problemy właścicieli i zarządców chłodni, układów klimatyzacji stacjonarnej związane z nowymi obowiązkami?
    -  Nowe wyzwania dla transportu spożywczego – dokumentacja dla pojazdów chłodni;
    -  Wymogi dla kontenerów chłodni;
    -  Kontrole WIOŚ w branży transportu chłodniczego i spożywczego – jak przygotować dokumentację chłodni stacjonarnych oraz pojazdów chłodni żeby uniknąć ewentualnych kar?
    -  Jakie kary mogą być nałożone dla transportu spożywczego, właścicieli i zarządców chłodni, kontenerów chłodniczych?
    -  Centralny Rejestr Operatorów – co należy rejestrować?
    -  Baza Danych Sprawozdań – serwisy chłodnictwa transportowego i stacjonarnego, klimatyzacji;
    -  Ograniczenia stosowania czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji – czy już należy modernizować urządzenia chłodnicze?
    -  Jak postępować z odpadami w zakładach branży mięsnej, spożywczej w świetle przepisów „środowiskowych”?

  
      

  

  

  

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot.
stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie nowego systemu kontroli
przedsiębiorców w Inspekcji Ochrony Środowiska). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE
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WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w
zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). 
Autor artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim
miesięczniku dla branży chłodniczej Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów
środowiskowych w firmie Meritum Competence.

  

  

  

  

  

  

  

  POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ
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  ORGANIZATOR:
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