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Jest to inicjatywa ed

ukacyjna krakowskiej firmy Smay, przygotowana we współpracy z firmami Belimo, Kliweko,
Elacompil, Venture Industries, Lennox, Mat oraz przedstawicielami środowiska akademickiego.
Dzięki serii dwudniowych ogólnopolskich seminariów (Kraków, Warszawa, Katowice, Poznań,
Wrocław i Gdańsk) projektanci z całej Polski będą mieli możliwość zapoznania się z
inteligentnymi rozwiązaniami w systemach wentylacyjnych.

  

Seminarium Akademii (17-18 listopada w Katowicach), podobnie jak we wcześniejszych
edycjach w Krakowie i Warszawie, koncentrowało się na dwóch elementach nowoczesnej
instalacji wentylacyjnej: systemach VAV oraz innowacyjnych pomysłach zastosowanych w
instalacjach wentylacji ppoż. i wentylacji bytowej. Podczas pierwszego dnia wykłady odbywały
się pod hasłem: Systemy VAV – inteligentne rozwiązania HVAC dla nowoczesnych budynków.

  

Organizatorzy postawili na praktyczne aspekty projektowania i wykonawstwa, zapraszając jako
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wykładowców doświadczonych pracowników akademickich i najbardziej cenionych
przedstawicieli firm.

  

Zgodnie z zainteresowaniami projektantów, ważnym tematem były popełniane błędy
projektowe. Zagadnienie to przedstawił dr inż. Jacek Hendiger (Politechnika Warszawska,
współautor poradnika „Systemy VAV”). Ważnych informacji dotyczących kryteriów doboru
regulatorów VAV, dostarczył drugi współautor poradnika, Wiesław Sudoł z firmy Smay.
Współpracująca, również przy tworzeniu poradnika firma Belimo (Ryszard Buczek) zajęła się
problemem automatyki i sterowania, na przykładzie swoich zaawansowanych technicznie
produktów. Problematykę źródeł chłodu w systemach klimatyzacyjnych z uwzględnieniem
systemów VAV przedstawił Bartłomiej Adamski, używając jako przykładów produkty firmy
Kliweko. Urządzenia dostarczające powietrze do systemów zmiennoprzepływowych omówili
Łukasz Bętkowski oraz Jarosław Tarnowski – przedstawiciele firmy Lennox. Panowie Tomasz
Musialik i Sebastian Sady z firmy MAT Autodesk przeprowadzili prezentację wielofunkcyjnego
programu służącego do projektowania systemów HVAC – AutoCAD REVIT MEP Suite 2010.

  

W podsumowaniu pierwszego dnia Akademii, doświadczony projektant Sławomir Sawicki z
firmy POL-CON (prezes ASHRAE Polska) omówił wady i zalety najczęściej stosowanych
rozwiązań HVAC w budynkach, w aspekcie ekologii i oszczędności energetycznej budynków.

  

Drugiego dnia wykłady pod wspólnym szyldem: Innowacyjne rozwiązania ochrony ppoż. w
systemach wentylacji ogólnej i pożarowej pozwoliły zapoznać się z aktualną problematyką
prawa i najnowszych technologii. Dr Dariusz Ratajczak (współautor przepisów w GUNB)
przedstawił najnowsze zmiany wprowadzone w prawie polskim dotyczące przepisów
pożarowych oraz nakreślił wpływ tych zmian na bezpieczeństwo budynków i ich użytkowników.
Jerzy Ciszewski (ITB) zajął się problematyką dotyczącą sterowania urządzeniami ppoż.:
obwodami instalacji alarmu pożarowego, oświetlenia awaryjnego, łączności oraz konfiguracji
sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika
Warszawska) przedstawił nowatorski system nadciśnieniowego zabezpieczenia przed
zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych oraz przedsionków pożarowych „Safety Way®”.
Szczególną uwagę zwrócił na przepisy prawa, założenia techniczne systemu oraz jego
niewątpliwe zalety w porównaniu do innych stosowanych obecnie rozwiązań. Grzegorz Sypek
(Smay) przedstawił system różnicowania ciśnień „Safety Way®” oraz badania fizykalne i
numeryczne przeprowadzone na obiekcie poligonowym firmy Smay w Krakowie. O nowych
produktach wentylacji ppoż. mówili również Artur Hański i Paweł Sobiech, przedstawiając
nowoczesne wentylatory oddymiające firmy Venture Industries. Omówili techniczne parametry
oraz kwestie właściwego doboru wentylatorów. Krzysztof Jaglak z firmy Belimo przedstawił
nowoczesne napędy klap ppoż. (siłowniki kompaktowe, siłowniki sterowane cyfrowo) oraz
omówił zachodzące zmiany w prawodawstwie europejskim dotyczącym siłowników do klap
ppoż. Paweł Czubaszewski z firmy ELACompil omówił zaawansowany cyfrowy system
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sterowania i nadzorowania pracą klap. Podkreślił jego zalety pozwalające na znaczną redukcję
okablowania, szybki czas wykonania i uruchomienia projektowanej instalacji przy jednoczesnej
możliwości wizualizacji i raportowania stanu technicznego, wszystkich elementów składowych
układu.

  

Zaproszeni uczestnicy mieli też możliwość zadawania pytań i rozmów kuluarowych. Kameralna
atmosfera i możliwość swobodnego dialogu technicznego z wybitnymi specjalistami złożyły się
na wartościowy charakter przedsięwzięcia. Dzięki starannie przemyślanej formule i znakomitym
nazwiskom, seminaria spełniły swoje niełatwe zadanie rozwiązania szeregu dylematów
projektantów i wykonawców, na które napotykają się w codziennej praktyce projektowej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia prawne oraz elementy dobrej praktyki
projektowej, stanowiące solidny fundament nowoczesnego projektowania.

  

Fotogaleria dostępna jest na www.akademia-kib.pl
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