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PARTNERZY: 

                  

                  
 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

 

              

 PANEL WSPÓLNY 

8.30 – 9.00 Rejestracja 

9.00 – 9.05 Rozpoczęcie 

9.05 – 9.40 
Jakie kolejne zmiany i konsekwencje czekają nas w najbliższym czasie w zakresie legislacji f-gazowych i SZWO – 

zmiany w legislacjach europejskich i polskich  
Michał DOBRZYŃSKI – AVEECO usługi szkoleniowe i konsulting 

9.40 – 10.00 Przerwa kawowa 

 Panel I SALA A Panel II SALA B 

10.00 – 10.30 
(30 min) 

Ustawa f-gazowa z punktu widzenia 
operatora – na co zwracają uwagę 

operatorzy, z czym mają problemy, jak może 
pomóc im instalator – Krzysztof PIETRZAK, 

MERITUM COMPETENCE 

10.00 – 10.30 
(30 min) 

Modelowanie systemów HVAC – wybór 
optymalnego rozwiązania oraz analiza pracy 

układów w budynku – przykłady 
– dr inż. Piotr BARTKIEWICZ,  

Politechnika Warszawska 

10.30 – 11.05 
(35 min) 

Nowe fluorowane czynniki chłodnicze 
– Janusz KAŁUŻA,  

konsultant CHEMOURS 

10.30 – 11.00 
(30 min) 

Free-cooling freonowy jako alternatywa dla 
systemów wody lodowej na potrzeby DC 

– Adam WAŻYŃSKI, VERTIV 

11.05 – 11.45 
(40 min) 

Wprowadzenie procedur w firmach przed 
kontrolą UDT 

11.00 – 11.15 
(15 min) 

Filtracja układów chłodzenia  
(Filtry Bernoulli, Lakos) 

Korekcja układów chłodzenia i kotłowych  
(pomiary i regulacja) 

– Artur SZKLARCZYK, ENVAG 

Odzysk czynnika – obowiązek i 
bezpieczeństwo  

– Krzysztof GRZEGORCZYK,  
Fundacja PROZON 

11.15 – 11.45 
(30 min) 

Nowy system VRF – LG MULTI V 5  
– Jarosław POSTALENIEC, LG 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 12.30 
(30 min) 

Odprowadzanie kondensatu  
– pompy skroplin, systemy, akcesoria 

– Dennis GITTER, SAUERMANN 

12.00 – 12.30 
(30 min) 

Założenia, projektowanie instalacji HVAC w 
budynkach blisko zero energetycznych 

 (średnich i dużych) 
 – dr inż. Joanna RUCIŃSKA,  

Politechnika Warszawska 

12.30 – 13.10 
(40 min) 

Instalacje chłodnicze z czynnikiem CO2  
– od domowych pomp ciepła po instalacje 

przemysłowe 
– Maurycy SZWAJKAJZER, ENRECO 

12.30 – 13.10 
(40 min) 

Zmiany w klasyfikacji filtrów przeznaczonych do 
wentylacji ogólnej w związku z planowaną na 
początku przyszłego roku publikacją normy  

EN-ISO 16890 
– dr inż. Kazimierz WOJTAS,  

Politechnika Krakowska 
13.10 – 13.30 

(20 min) 

Zastosowanie miedzi w chłodnictwie i 
klimatyzacji  

– EUROPEJSKI INSTYTUT MIEDZI 

13.10 – 13.50 Przerwa obiadowa 

13.50– 14.30 
(40 min) 

Nowoczesne instalacje chłodnicze 
wykorzystujące naturalne czynniki 

chłodnicze 
– Krzysztof BŁAUCIAK,  

FRIGO-CONSULTING INTERNATIONAL LTD. 

13.50 – 14.30 
(40 min) 

Modernizacja budynków z lat 90 pod kątem 
instalacji oddymiającej – różnice w wymaganiach 

i dostosowanie do obecnych standardów 
– dr inż. Grzegorz KUBICKI,  
Politechnika Warszawska 

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa 

14.45 – 15.45 
(60 min) 

Czym się kierować projektując i dobierając 
elementy instalacji na nowe „ekologiczne” 
czynniki chłodnicze – praktyka inżynierska 

– Bartosz NOWACKI, REBANO 

14.45 – 15.30 
(45 min) 

Tendencje w projektowaniu instalacji wentylacji 
 i klimatyzacji w szpitalach – projekt polskich 

 i europejskich wytycznych 
– dr inż. Anna CHARKOWSKA,  

Politechnika Warszawska 

16.00 ZAKOŃCZENIE 

http://www.hvacr.pl/
http://www.klimatyzacja.pl/

