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Przed nami już za 2 tygodniei największe tegoroczne branżowe wydarzenie w Polsce, czyli
Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo,
które odbędą się w dniach 1-3 marca w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

  

      

  

W tej pierwszej edycji targów swoją obecność potwierdziło już ponad 150 wystawców, którzy
zaprezentują swoją ofertę handlową oraz rozwiązania systemowe, między innymi urządzenia i
układy klimatyzacji, pompy ciepła, systemy rekuperacji i wentylacji, rozwiązania grzewcze,
systemy smart home oraz kontrolno-pomiarowe. Nie zabraknie zapewne nowości rynkowych, a
co najważniejsze – możliwości spotkania z przedstawicielami wiodących producentów i
dystrybutorów na rynku HVAC.
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    Przy tak dużym spotkaniu branży, nie może zabraknąć możliwości szerszej wymiany poglądówna temat trendów rynkowych, wyzwań i szans na rozwój biznesu, a także przekazu informacjina temat nowych wytycznych technicznych i rozwiązań projektowych instalacji w budynkachużyteczności publicznej oraz mieszkalnych.    Dla wszystkich zainteresowanych takimi informacjami nasza redakcja, we współpracy zorganizatorem targów, przygotowała specjalną Konferencję pod hasłem: HVACR 360 –Premiery, trendy, legislacje, która odbędzie się 1 i 2 marca.    

  Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm przekażą Państwu najnowsze informacjezwiązane z wymaganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, przedstawią trendytechnologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie budowy i modernizacji układówklimatyzacyjnych i grzewczych.    Wśród głównych tematów:        -   Działalność firm w branży HVACR wobec nowych wyzwań rynku      -   Rynek pomp ciepła w Polsce – perspektywy rozwoju i zagrożenia      -   Obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowyinnowacyjnych rozwiązań HVAC       -   Nowe wymogi i ograniczenia dla firm importujących urządzenia i producentów z branżyHVACR w kontekście nowelizacji ustawy F-gazowej w UE       -   Świadectwa charakterystyki energetycznej      -   Dyrektywa EPBD – nowelizacja aktów prawnych      -   Wymagania, wytyczne w zakresie projektowania systemów wentylacji pożarowej wbudynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w świetle najnowszych standardówprojektowych       -   Kształtowanie i jakość środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej      -   Wpływ na analizy energetyczne, dobór i wielkość systemów HVACR opracowanychzaktualizowanych danych meteorologicznych dla Polski.       Wśród naszych ekspertów swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu iŚrodowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PORTPC oraz Politechniki Warszawskiej.  Tematyka konferencji jest cały czas aktualizowana, a po szczegóły odsyłam na stronę https://warsawhvacexpo.com/
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