
Strona 1 z 2 

 

 

INSTALACJE SANITARNE I TECHINIKA GRZEWCZA 
 

Seminarium Świętokrzyskie dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, 
 inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

 

22 LISTOPADA 2018 (CZWARTEK) 
 

Centrum Konferencyjne Targów Kieleckich 
Kielce, ul. Zakładowa 1 

sale konferencyjne DELTA i TETA 
 
 

 

 
 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

I sesja wykładowa 

10.00 – 11.00 

Jak utrzymać stałe ciśnienie wody i komfort cieplny w budynkach użyteczności 
publicznej i w budynkach mieszkalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu 
rachunków za energię elektryczną? 

mgr inż. Zbigniew 
Waśkiewicz 

Innowacyjne rozwiązania systemów grzewczych. Ekologiczne i wysokosprawne 
powietrzne pompy ciepła do centralnego ogrzewania typu monoblok i split oraz 
pompy gruntowe. Rekuperatory - urządzenia poprawiające efektywność 
energetyczną systemów grzewczych oraz poprawiające jakość powietrza. 
Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne w przedziale mocy 35kW-300kW. 
Nowoczesny wygląd, szeroka modulacja i wysoka sprawność 

mgr inż. Robert 
Palka 

Efektywne ogrzewanie hal poprzez zastosowanie urządzeń o działaniu 
bezpośrednim. Ogrzewanie nadmuchowe: kurtyny powietrzne, nagrzewnice 
i ogrzewacze gazowe (sufitowe i ścienne), a także urządzenia grzewczo-
wentylacyjne  - najwydajniejsze a przy tym najoszczędniejsze systemy ogrzewania 
hal dowolnego rodzaju niezależnie od ich gabarytów 

mgr inż. Jacek 
Stępień 

Nowej generacji zawory odcinające DZT/BALLOMAX, regulacyjne CLORIUS  
w systemie wcinki na gorąco oraz przepustnice z uszczelnieniem metal/metal 

mgr inż. Zbigniew 
Wilniewczyc 

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa – konsultacje techniczne przy stoiskach 

 II sesja wykładowa 

11.20 - 12.20 

Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy DST poprzez wykorzystanie 
systemu mogącego zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty eksploatacji, czyli czynniki, które mogą być 
istotne dla certyfikacji środowiskowej 

mgr inż. Paweł 
Jelonkiewicz 

Wymienniki ciepła. Wymienniki lutowane, wymienniki skręcane, wymienniki 
płaszczowo-rurowe, wymienniki farmaceutyczne i inne 

mgr inż. Krzysztof 
Kurowski 

Innowacyjne systemy ogrzewania wykorzystujące kotły kondensacyjne, kotły na 
pelety, kolektory słoneczne oraz  systemy  zdecentralizowane z jednostkami 
uzdatniania powietrza dla systemów wentylacji, ogrzewania oraz chłodzenia dla 
budownictwa  publicznego, komercyjnego oraz przemysłowego 

mgr inż. Małgorzata 
Dutkiewicz 

Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników 
dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, 
pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, 
zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu 
w praktyce 

mgr inż. Andrzej 
Mider 

12.20 - 12.30 Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  
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12.30 - 13.00 Wykład eksperta  

 

Projekt budowlany zamienny - teoria a praktyka w świetle nowelizacji i zmian prawa  
i przepisów. Wymogi formalne, niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie. Istotne 

odstępstwa w odniesieniu do przyłączy, instalacji oraz urządzeń sanitarnych. Tryb oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko. Konsultacje merytoryczne 

 
Kierownik Referatu Administracji Budowlanej,  Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Kielce 

mgr inż. ANNA 
ZADARA 

13.00                                               Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe 

 
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

 
 

 

Rozdrabniacze i przepompownie ścieków do obiektów mieszkalnych i komercyjnych o zbiornikach od 
30 do 1200litrów w ponad 100 różnych rozwiązaniach. Najlepszy amerykański system rozdrabniania 
ze sterowaniem elektronicznym. Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej nie wymagająca dużej 
ingerencji w elewację - idealne dla obiektów zabytkowych. Europejskie odkurzacze centralne i mobile 
do obiektów mieszkalnych, komercyjnych i fabryk z certyfikatem przeciwwybuchowym ATEX 

mgr inż. Krzysztof 
Piotrowski 

Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech do 
zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy 
kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne 
i drenaże rurowe 

mgr inż. Katarzyna 
Gudelis-

Taraszkiewicz 

Ekologiczne kotły grzewcze 5 klasy I Eco Design – kotły z dopłatą do 90% 15-5000kW - propozycja 
współpracy z projektantami 

mgr inż. Paulina 
Miaskowska 

 

 

 
 
 

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem: 
Tel.  +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub kielce@e-mgb.pl 

Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w seminarium 
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia 

Dlatego w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia 
 


