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AKTUALNOŚCI

  

ROZMOWA Z...

    
    -  Kompleksowe rozwiązania HVAC od GRODNO S.A. – rozmowa z Panem Romanem
Łuczakiem, Dyrektorem działu HVAC w GRODNO S.A.   
    -  Nowy raport HVAC&R za 2016 r. – rozmowa z zespołem Eurovent Market Intelligence
(EMI)   

  

WARTO WIEDZIEĆ

    
    -  Rynek HVAC&R w regionie EMEA w 2016 roku   
    -  Poprawka z Kigali, czyli o tym jak wiele wciąż jest do zrobienia Anna
GÓRSKA-MICOREK   
    -  REAL Alternatives for LIFE  

  

WENTYLACJA

    
    -  Przeciwpożarowe klapy transferowe Kiedy i w jaki sposób można je stosować? Wojciech
RYTLEWSKI   

  

KLIMATYZACJA

    
    -  Rozwiązanie warte patentu? Innowacyjna centrala do realizacji free-cooling w data center
Bartłomiej ADAMSKI   
    -  Klimatyzacja w przemyśle spożywczym Wymienniki ciepła powietrze/woda Rittal Hygienic
Design   
    -  Nowe modele i technologie w multisplitach  
    -  Systemy VRF Gree pod pełną kontrolą Rafał PIGUŁA   
    -  PRZEGLĄD − Klimatyzatory multisplit   

 1 / 2

index.php?option=com_content&view=article&id=4226:kompleksowe-rozwiazania-hvac-od-grodno-s-a-rozmowa-z-panem-romanem-luczakiem-dyrektorem-dzialu-hvac-w-grodno-s-a&catid=45:wywiady&Itemid=128
index.php?option=com_content&view=article&id=4226:kompleksowe-rozwiazania-hvac-od-grodno-s-a-rozmowa-z-panem-romanem-luczakiem-dyrektorem-dzialu-hvac-w-grodno-s-a&catid=45:wywiady&Itemid=128
index.php?option=com_content&view=article&id=4227:nowy-raport-hvac-r-za-2016-r&catid=45:wywiady&Itemid=128
index.php?option=com_content&view=article&id=4227:nowy-raport-hvac-r-za-2016-r&catid=45:wywiady&Itemid=128
index.php?option=com_content&view=article&id=4228:rynek-hvac-r-w-regionie-emea-w-2016-roku&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4229:poprawka-z-kigali-czyli-o-tym-jak-wiele-wciaz-jest-do-zrobienia&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4229:poprawka-z-kigali-czyli-o-tym-jak-wiele-wciaz-jest-do-zrobienia&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4230:przeciwpozarowe-klapy-transferowe-kiedy-i-w-jaki-sposob-mozna-je-stosowac&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4230:przeciwpozarowe-klapy-transferowe-kiedy-i-w-jaki-sposob-mozna-je-stosowac&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4231:rozwiazanie-warte-patentu-innowacyjna-centrala-do-realizacji-free-cooling-w-data-center&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4231:rozwiazanie-warte-patentu-innowacyjna-centrala-do-realizacji-free-cooling-w-data-center&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4232:klimatyzacja-w-przemysle-spozywczym-wymienniki-ciepla-powietrze-woda-rittal-hygienic-design&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4232:klimatyzacja-w-przemysle-spozywczym-wymienniki-ciepla-powietrze-woda-rittal-hygienic-design&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
index.php?option=com_content&view=article&id=4233:systemy-vrf-gree-pod-pelna-kontrola&catid=273:wydanie-08-2017&Itemid=145
images/stories/wydania/2017_08/przegld%20%20klimatyzatory%20multisplit.pdf


Spis treści 08/2017

    -  Wentylacja i klimatyzacja obiektów biurowych – wymagania i zalecenia w aktach
prawnych Cz. 1. Wymagania prawne dotyczące wymiany powietrza Anna CHARKOWSKA
 
    -  PRZEGLĄD − Belki chłodząco-grzewcze   
    -  System automatyki instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Założenia technologiczne w
odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania Radosław LENARSKI   

  

CHŁODNICTWO 

    
    -  Z praktyki rzeczoznawcy Chłodnik wie lepiej – instalacja w markecie Włodzimierz
NEKANDA TREPKA   
    -  Olej chłodniczy w instalacji Cz. 2. W jaki sposób olej wyrzucany jest ze sprężarki do
instalacji Bartosz NOWACKI   
    -  Wpływ naturalnych czynników chłodniczych na środki smarne Alessandro DI MAIO   
    -  R407H kontra R404A – doświadczenia z rzeczywistego obiektu Felix FLOHR   
    -  Zegar tyka. Rozporządzenie w sprawie F-gazów – przede wszystkim musi działać
chłodnictwo komercyjne! Joachim GERSTEL   
    -  PRZEGLĄD – Agregaty skraplające   
    -  Termostatyczny czy elektroniczny? Maciej GRZEGORSKI, Jacek JĘDRUSIAK   
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