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AKTUALNOŚCI

  

WYDARZENIA

    
    -  Mistrzowie łączą siły przed mistrzostwami – Jakub Błaszczykowski Ambasadorem LG   
    -  USA z KLIMA-THERM – ekskluzywny finał Programu motywacyjnego dla Partnerów
FUJITSU    
    -  15-lecie firmy Daikin Airconditioning Poland   
    -  Pierwsza Konferencja Partnerska Mitsubishi Electric   
    -  KLIMOR zakończył panel edukacyjny „Praktyczne strony Rozporządzenia
EKOPROJEKT”   

  

ROZMOWA Z...

    
    -    

Nowa marka z sektora Premium – Hitachi już w ofercie Johnson Controls International –
rozmowa z Wojciechem Pitnerem, Product Managerem w firmie Johnson Controls – Hitachi Air
Conditioning

    
    -    

Odkryj nowe możliwości systemów klimatyzacji Gree – rozmowa z Panią Elżbietę
Krawczyk–Grzyb, Prezes Zarządu firmy Free-Polska

    

  

KLIMATYZACJA

    
    -    

Systemy HVAC i inteligentne budynki Maciej DANIELAK 
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    -    

NovoCon® – idealne połączenie wodnej instalacji HVAC z automatyką budynku Sean BODEN 

    
    -    

PRZEGLĄD – Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

    
    -    

Długoterminowe magazynowanie energii cieplnej w oparciu o zjawiska adsorpcji i desorpcji
Bartosz ZAJĄCZKOWSKI, Anna ADAMCZYK

    
    -    

Sale operacyjne i zabiegowo-operacyjne – cz. 3. Ocena stanu instalacji klimatyzacji –
wentylacji sali operacyjnej Krzysztof KAISER

    

  

CHŁODNICTWO

    
    -  Instalacje chłodnicze w supermarkecie. Cz. 2 Bartosz NOWACKI   
    -  Convenience Store – koncepcja instalacji HVAC dla wybranej stacji paliw lub małego
sklepu osiedlowego Barbara BIELECKA   
    -  Bezramowe drzwi chłodnicze    
    -  Agregaty skraplające Optyma™ Plus INVERTE   
    -  Rejestratory Testo – monitoring temperatury w instalacjach chłodniczych i
klimatyzacyjnych    
    -  Rozwiązania Sunon do lad i mebli chłodniczych Dominik GRZESIA   
    -  Rivacold Truck – rozwiązania dla chłodnictwa mobilnego   

  

WENTYLACJA

    
    -  Oddymianie grawitacyjne hal przemysłowych Dariusz RATAJCZAK, Dorota
BRZEZIŃSKA    
    -  Wykorzystanie metod CFD do opracowania koncepcji systemu wentylacji pożarowej

 2 / 3

artykuly/257-wydanie-5-2016/3828-novocon-idealne-polaczenie-wodnej-instalacji-hvac-z-automatyka-budynku.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3829-dlugoterminowe-magazynowanie-energii-cieplnej-w-oparciu-o-zjawiska-adsorpcji-i-desorpcji.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3829-dlugoterminowe-magazynowanie-energii-cieplnej-w-oparciu-o-zjawiska-adsorpcji-i-desorpcji.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3830-sale-operacyjne-i-zabiegowo-operacyjne-cz-3-ocena-stanu-instalacji-klimatyzacji-wentylacji-sali-operacyjnej.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3830-sale-operacyjne-i-zabiegowo-operacyjne-cz-3-ocena-stanu-instalacji-klimatyzacji-wentylacji-sali-operacyjnej.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3832-instalacje-chlodnicze-w-supermarkecie-cz-2.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3833-case-study-convenience-store-koncepcja-instalacji-hvac-dla-wybranej-stacji-paliw-lub-malego-sklepu-osiedlowego.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3833-case-study-convenience-store-koncepcja-instalacji-hvac-dla-wybranej-stacji-paliw-lub-malego-sklepu-osiedlowego.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3834-bezramowe-drzwi-chlodnicze.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3835-agregaty-skraplajace-optyma-plus-inverter.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3836-rejestratory-testo-monitoring-temperatury-w-instalacjach-chlodniczych-i-klimatyzacyjnych.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3836-rejestratory-testo-monitoring-temperatury-w-instalacjach-chlodniczych-i-klimatyzacyjnych.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3837-rozwiazania-sunon-do-lad-i-mebli-chlodniczych.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3838-rivacold-truck-rozwiazania-dla-chlodnictwa-mobilnego.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3839-oddymianie-grawitacyjne-hal-przemyslowych.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3839-oddymianie-grawitacyjne-hal-przemyslowych.html
artykuly/257-wydanie-5-2016/3840-wykorzystanie-metod-obliczeniowej-mechaniki-plynow-cfd-do-opracowania-koncepcji-systemu-wentylacji-pozarowej-tunelu-drogowego.html


Spis treści 05/2016

tunelu drogowego Ewa SZTARBAŁA, Grzegorz SZTARBAŁA    
    -  Bezpieczna ewakuacja – badania metod poprawy bezpieczeństwa pożarowego w
budynkach wielokondygnacyjnych   
    -  PRZEGLĄD – Wentylatory strumieniowe   
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