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W dniu 3 listopada 2016 r. w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Sobieski odbyła się
Konferencja TROX-INFO-EXPO 2016. Ta cykliczna konferencja tradycyjnie ma na celu
zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i produktami firmy, ale również z ważną
tematyką związaną z aktualnymi wyzwaniami, jakie stają przed projektantami, instalatorami w
dziedzinie wentylacji i klimatyzacji.

  

   

  

W tym roku w konferencji udział wzięło blisko 100 osób, wśród których przeważali projektanci i
rzeczoznawcy ppoż. Tradycyjnie gości powitał Prezes TROX BSH Technik Polska pan Piotr
Urasiński, który również przedstawił zmiany jakie zaszły ostatnio w firmie.

  

  

Pierwszy blok tematyczny Urządzenia i Systemy Wentylacji Pożarowej rozpoczął Pan Michał
Hycnar prezentacją dotyczącą: Zastosowania klap odcinających w systemach wentylacji
bytowej oraz oddymiającej  w świetle
aktualnych przepisów.
Głównym celem referatu było przybliżenie obowiązujących od kilku lat, jednak w Polsce nadal
stosowanych wybiórczo przepisów określających jakie klapy – pożarowe czy oddymiające w
jakiej zabudowie – kanałowej czy w przegrodzie o jakiej izolacyjności ogniowej, dymowej,
temperaturowej należy stosować. Pokutują stare przyzwyczajenia, przez co głównie projektanci
narażają się na ryzyko i odpowiedzialność z tytułu użycia niewłaściwego produktu. Tematyka
wzbudziła żywą dyskusję, co było do przewidzenia i utwierdza w przekonaniu, że warto
nagłaśniać problem i propagować wiedzę dla wspólnego bezpieczeństwa.
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      Drugi temat w tej sesji wygłosił pan Marek Wysokiński: Obliczenia wentylacji pożarowej wprzykładowych garażach  zamkniętych, wentylatory oddymiające X-Fans.W prezentacji przedstawiona została analiza takich samych obiektów dla którychprzeprowadzono symulację różnych systemów – zarówno wentylacji kanałowej jak istrumieniowej. Prowadzący wykazał zalety i wady, jak również ograniczenia stosowaniaróżnych omawianych systemów.    W zakresie Chłodnictwa i klimatyzacji komfortu pan Michał Urasiński zaprezentował przeglądoferty chillerów i szaf klimatyzacji precyzyjnej a szczególnie: Adiabatyczne chłodzenieserwerowni  – NEBIS. Chłodzenieserwerowni ewoluuje wraz ze zmianą wymogów sprzętu IT oraz dostępnością nowych technik.Kilka lat temu woda jako czynnik chłodniczy był nie do pomyślenia wewnątrz serwerowni, adzisiaj priorytetem, obok niezawodności działania, jest aspekt ekonomiczny. Ciekawąalternatywą, szczególnie dla dużych serwerowni, jest chłodzenie adiabatyczne. Kosztemwprawdzie większych urządzeń można zaoszczędzić mnóstwo energii.     Ostatni referat Wentylacja fasadowa – Schoolair – dla klas szkolnych i nie tylko orazNajnowsze belki chłodzące typ DID 642 oraz 614. wygłosił ponownie pan Michał Hycnar. W Polsce problem jakości powietrza w szkolnychklasach jest zupełnie niezauważony, zarówno przez szkolne władze jak i rodziców. Corazczęściej przytaczane są różne badania, a także obserwacje ze szkół świadczące o złej jakościpowietrza w pomieszczeniach edukacyjnych, które mają wpływ na brak skupienia, a przez tomniejszą przyswajalność wiedzy, jak również samo zdrowie. Mowa tu nie tylko o zbyt dużymstężeniu CO2 w pomieszczeniach (efekt duszności, senności), ale również braku kontroliwilgotności powietrza oraz jego zanieczyszczenia. Niejednokrotnie słychać również ciekawe, coalarmujące wnioski naukowców prowadzących badania jakości powietrza w pomieszczeniach –gdyby rodzice znali i porównali warunki w jakich oni sami pracują do tych w jakich przebywająich dzieci w szkołach nie puściliby dzieci do tych szkół. Po termomodernizacji, uszczelnieniuokien wentylacja naturalna w wydaniu sprzed 50 lat i sporadycznie otwierane okna nie spełniajązałożeń jakości powietrza. Ten problem też warto nagłaśniać i podjąć działania. Dlaczegodorośli mają pracować w klimatyzowanych pomieszczeniach gdy ich dzieciom ogranicza siędostęp do świeżego powietrza? Co gorsza zgodnie z przepisami!      

      W podsumowaniu spotkania warto podkreślić iż ostateczny wybór systemu HVAC należyzawsze do projektanta i inwestora, a przedstawiciele TROX BSH Technik Polska dysponująodpowiednią wiedzą i narzędziami by wspomóc w dokonaniu najlepszego wyboru.     Według ankiet przeprowadzonych przez organizatorów, uczestnicy byli bardzo zadowoleni zdoboru tematyki, miejsca konferencji, jak również ze sposobu prowadzenia poszczególnychwykładów. Największe zainteresowanie wzbudziły tematy związane z wentylacją pożarową, anawet pojawiły się sugestie, aby w przyszłości tę tematykę poszerzyć. Pojawiło się też wieleciekawych innych propozycji, które zostaną uwzględnione przy organizowaniu następnejkonferencji TROX-INFO-EXPO, ale również podczas szeregu mniejszych, lokalnych szkoleń iwykładów.
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