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W czasie targów, przez dwa dni w trzech salach odbywać się będą specjalistyczne seminaria branżowe. Wykłady, prezentacje, pokazy przeznaczone są dla projektantów, instalatorów, użytkownników instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych.

PRAWO / WYTYCZNE

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

KOMFORT

Efektywność energetyczna instalacji a komfort użytkowników. Wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków. Kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu - studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym. Dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej.

WARSZTAT PROJEKTANTA

Prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018.
 Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania. ARTICO – budynek biurowy – OVE ARUP&PARTNERS, ASTORIA PREMIUM OFFICES – budynek biurowo-handlowy – EQOS Energie Polska i ZIO-MAX, ASTRUM BUSINESS PARK – budynek biurowy – PROCHEM, BAŁTYK – budynek biurowo-usługowy – TERMO STUDIO, CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW, siedziba Komtur Polska – budynek biurowo-handlowy – POL-CON CONSULTING, ETHOS – budynek biurowo-handlowy – BURO HAPPOLD POLSKA, HALA PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM BIUROWYM I HIGIENICZNO-SANITARNYM Produkcja części do silników lotniczych oraz przemysłowych turbin gazowych – MK INŻYNIERIA, PARK CLUB – budynek usługowo-biurowy – ZISTECHNIKA, PRZYSTANEK MBANK – budynek biurowy – WSP POLSKA, SZKOŁA – ZSP nr 1 w Końskich – PIO-SAN, WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE – budynek szkoleniowo-biurowy – SINAP, ZA BRAMKĄ – budynek usługowo-biurowy – PERFECTA Projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania Fluid Desk. Zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem - AEC DESIGN. CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko? TDEC.
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WENTYLACJA POŻAROWA

Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych. Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków. Indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych. Zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej. Praktyczne informacje dla projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI

Technologia działania kuchni profesjonalnej – higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni. Wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej. Wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8. Wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni. Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN - VDI – DW.

ENERGIA

Odzysk ciepła w klimatyzacji – nowe techniki, praktyczne zastosowania. Zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach. Zużycie energii w budynkach biurowych. Nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych. Chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE - Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania. Efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe.

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych. Umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności Sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy. Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji. Panel dyskusyjny: „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach.Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia
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WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

Wentylacja, kominy, smog. Wentylacja - błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym. Naturalny nośnik energii – Drewno. Rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy. Komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów. Adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania. Trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych.

  
    
WARSZTATY CHŁODNICZE
     
    

Warsztaty przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON
 PANEL WIEDZY I PRAKTYKI Centralny rejestr operatorów - zmiany po modernizacji. Regeneracja czy recykling. Nowelizacja ustawy - obowiązki w świetle nowych przepisów. REAL Alternatives for life. Czynniki alternatywne - co zamiast F-gazów. 
 CHŁODNICTWO OPARTE NA CO2 - Blok prezentacji Automatyka w chłodnictwie komercyjnym. Zeotropowe mieszaniny CO2 w obiegu podkrytycznym. Wymienniki powietrzne na R744. Do it all with CO2.

MINI LABORATORIUM

Jakie parametry czynnika chłodniczego należy badać i dlaczego?. Dlaczego należy wzorcować urządzenia pomiarowe?. Jak rozpoznać postępujący proces degradacji oleju sprężarkowego?.

  
    
Wydarzenia targowe
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    -  ARENA TECHNOLOGII w której zaprezentowane będą KLIMATYZATORY SPLIT oraz CENTRALE WENTYLACYJNE z odzyskiem ciepła o wydajności do 1000m3 /h
    -  STREFA INSTALATORA, w której będzie można doskonalić umiejętności zawodowe
    -  KONKURS  Najciekawszy Produkt 2018
    -  WARSZTATY PROJEKTOWANIA CAD - ze strefą praktycznych prezentacji i konsultacji.
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