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Pod koniec listopada VENTIA przeprowadziła cykl Seminariów Technicznych oraz wykładów
ekspertów z dziedziny wentylacji ogólnej oraz wentylacji pożarowej przeznaczonych dla
projektantów oraz firm instalacyjnych branży HVAC. W spotkaniach zorganizowanych w
Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście i Olsztynie wzięło udział blisko 300 profesjonalistów HVAC.

  

  

  

Tematem przewodnim Seminariów były zagadnienia:

  

1. Praktyczne zastosowanie innowacyjnych urządzeń w projektach HVAC.

  

2. Wykłady dr inż. Jarosława Müllera z Politechniki Krakowskiej dotyczące:

    
    -  Dyrektywy Ekoprojektu. Omówienie przepisów w praktyce. Najczęstsze błędy i
nieprawidłowości;   
    -  Inteligentnej automatyki – wpływ na oszczędności i efektywność działania systemów
wentylacji;   
    -  Właściwego doboru i konfi guracji centrali klimatyzacyjnej.  

  

3. Wykład mgr inż. Mateusz Fliszkiewicza ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
Rzeczoznawcę SITP:

    
    -  Wentylacja pożarowa w garażach zamkniętych. Cele projektowe: ewakuacja oraz
bezpieczeństwo ekip ratowniczo-gaśniczych. Porównanie skuteczności wentylacji kanałowej i
strumieniowej. Obliczenia wydajności wentylacji pożarowej. Określanie klasy temperaturowej
wentylatorów.   
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Pan Paweł Bocian Kierownik Produktu centrale wentylacyjne Komfovent / Ventia Sp. z o.o.
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   Pan Jarosław Müller z Politechniki Krakowskiej      Istotnym elementem szkoleń była szeroka ekspozycja kilkudziesięciu urządzeń, odwentylatorów czy nagrzewnic poprzez profesjonalne kurtyny powietrzne, produkty akustyczne,po szeroką gamę central wentylacyjnych i liczne nowości. Uczestnicy mogli więc naoczniepoznać ich pracę, budowę i przetestować.     Dr inż. Jarosław Müller przedstawił działanie Dyrektywy Ekoprojekt w praktyce wraz zprzykładami z rynku oraz konsekwencjami niestosowania się do przepisów. Poruszył też ważne,a często pomijane zagadnienie związane z inteligentną automatyką systemów wentylacyjnych,jej możliwościami i korzyściami.      

   Pan Mateusz Fliszkiewicz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Rzeczoznawca SITP      Mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz skupił się na trudnych zagadnieniach związanych z wentylacjąpożarową w garażach zamkniętych. W swej prezentacji oparł się na licznych przypadkachpraktycznych, wyzwaniach towarzyszących właściwemu zaprojektowaniu systemu.    Podczas Seminariów zainteresowani mogli szczegółowo poznać największy na rynkutyposzereg central wentylacyjnych KOMFOVENT o wydajności od 50÷100 000 m3/h, zzintegrowaną i fabrycznie okablowaną automatyką, PLUG & PLAY, wysoce energooszczędnesystemy – funkcje Air Quality, CAV/VAV i inne.    STAVOKLIMA zaprezentowała bogaty typoszereg kurtyn powietrznych (ekonomiczne,komfortowe, designer collection, przemysłowe) oraz kulisy tłumiące i elewacyjneczerpnie/wyrzutnie tłumiące – nowatorskie rozwiązania skutecznie redukujące hałas winstalacjach HVAC.      
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      W ofercie VENTIA w tym roku pojawiły się dwie nowe marki:        -  DANTHERM z ofertą modułowych i kompaktowych specjalistycznych centralwentylacyjnych oraz osuszaczy powietrza do instalacji basenowych oraz innych obiektów;     -  CASALS z szeroką gamą wentylatorów oddymiających, bytowych o zróżnicowanychparametrach i specjalistycznym przeznaczeniu.        Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się również nowości HAVACO tj. wentylatorykanałowe ICM i ICMsilent oraz wentylatory łazienkowe COMO Silent, COMO Design iVERTIGO. Niewątpliwie wpływ na to mają ich bardzo dobre parametry techniczne orazkorzystny i konkurencyjny stosunek ceny do jakości.
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