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Przełomowe technologie w instalacjach
Podsumowanie XIII Kongresu INSTALEXPO

17 września 2015 r. w Centrum EXPO XXI odbył się XIII Kongres INSTALEXPO organizowany przez redakcję Polskiego Instalatora oraz Polską Korporację Techniki SGGiK. Jak co roku
obejmował on konferencję techniczną oraz uroczyste rozstrzygnięcie jesiennej edycji
prestiżowego konkursu o statuetkę Złotego Instalatora dla najlepszych wyrobów.

1. Na XIII Kongres INSTALEXPO przybyło ponad 120 gości: projektantów, instalatorów, przedstawicieli firm branżowych, wyższych uczelni technicznych i instytucji

W

tym roku rangę wydarzenia wzmocniło
partnerstwo z Międzynarodowymi Targami
Aqua-therm Warsaw oraz Warsaw Build. Goście
Kongresu INSTALEXPO mogli być jednocześnie
gośćmi targów. Byliśmy pod wrażeniem, że przybyli tak licznie mimo „gorącego” okresu w sensie
obowiązków zawodowych. Szczególne podziękowania należą się również prelegentom, a także
sponsorom: firmom Robert Bosch Sp. z o.o., Baltur
Technika Grzewcza, Sotralentz, Zehnder Polska,
Gazex, oraz SFA Poland.
Tematyka Kongresu poświęcona była najnowszym technologiom i kierunkom roz-

woju rynku instalacji w Polsce. Konferencja,
po części wspólnej dotyczącej finansowania
inwestycji i uwarunkowań formalnoprawnych,
przebiegała w dwóch równoległych panelach tematycznych: energia oraz woda i ścieki.
Pomysł poprowadzenia równoległych paneli adresowanych do różnych grup słuchaczy
świetnie się sprawdził. Podobnie jak późniejsza
dyskusja laureatów i prelegentów na targowym forum dyskusyjnym. Tam nastąpiło również ogłoszenie wyników Konkursu o statuetkę Złotego Instalatora oraz wręczenie nagród
laureatom.

3. Redaktor naczelna PI Joanna Jankowska z Mieczysławem Zubowiczem z firmy Termet (po lewej) i Ireneuszem Jerzykiem z Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PKT SGGiK (po prawej)
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2. Uczestnicy Kongresu po części wspólnej dotyczącej finansowania inwestycji i uwarunkowań
formalnoprawnych, mogli wybrać jeden z paneli tematycznych: energia lub woda i ścieki

Nagrodzeni statuetką Złotego
Instalatora
Sąd konkursowy, któremu przewodniczył prof. Bogdan Mizieliński z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz
przeprowadzonej lustracji postanowił przyznać
w jesiennej edycji tegorocznego Konkursu dwie
statuetki Złotego Instalatora. Otrzymały je:
⚫⚫firma Baltur Technika Grzewcza – za serię
modulacyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych SMILE SOLAR RK, SK, TK;

4. Silna grupa branży oczyszczania ścieków: (od lewej) Jerzy Kucharski (Sotralentz), Adam Zawadzki
(Eko-Konsulting), Jolanta Sych (Sotralentz), Artur Stadnik (Sotralentz), Maciej Pawluk (Sapling)
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5. Rozmowy kuluarowe: (od lewej) Andrzej Maciejewski (Stiebel Eltron), Paweł Lachman
(PORT PC), Janusz Starościk (SPIUG) i Norbert Winogrodzki (BBT Technika Grzewcza)

6. Damian Kielan z redakcji PI (po lewej) w towarzyskie Małgorzaty Olszewskiej i Marcina
Szyszkowskiego z firmy BuroHappold Engineering

7. W Kongresie udział wzięli również pracownicy naukowi Politechnik Warszawskiej. Na zdjęciu
Mieczysław Dzierzgowski (po lewej) i Jarosław Olszak (po prawej) z redaktor PI Wioletą Putko

8. Uczestnicy Kongresu mogli skorzystać z fachowych porad prawnych Kancelarii Adwokackiej
OBLIGO Sieczkowski i Spółka Sp.k.

⚫⚫firma Robert Bosch Sp. z o.o. – za pompę
ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL
6/14 AR marki Buderus.
Zwycięzcom Konkursu raz jeszcze serdecznie
gratulujemy.

Dyskusja o przygotowaniu
branży do zmian
Szczególnym zainteresowaniem uczestników Kongresu oraz wystawców targowych
i osób odwiedzających targi Aquatherm cieszyła się także zorganizowana przez nas dys-

9. Goście chętnie oglądali kotły prezentowane przez firmę Baltur
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kusja z udziałem laureatów oraz ekspertów
na temat kierunków rozwoju branży, jej przygotowania do wdrożenia zmian związanych
z dyrektywą ErP. W roli ekspertów wystąpili:
Paweł Lachman z PORT PC, Janusz Starościk
ze SPIUG, Grzegorz Zajączkowski z firmy Baltur Technika Grzewcza, Tomasz Mackiewicz
z firmy Robert Bosch i Maciej Danielak z firmy
Kampmann, a w roli moderatora sprawdził
się Norbert Winogrodzki z Polskiej Korporacji
Techniki SGGiK.
Na podstawie dyskusji można stwierdzić,
że producenci urządzeń grzewczych bardzo

dobrze przygotowali się do wejścia w życie
dyrektywy ErP. Niestety, dużo gorzej jest z przygotowaniem instalatorów, na których od 26
września spoczywa obowiązek przekazania
klientom etykiety energetycznej urządzenia
bądź zestawu urządzeń, a kara za brak takiej
etykiety to nawet 15 tys. zł. Pomimo wielu akcji
informacyjnych firm producenckich, stowarzyszeń i czasopism branżowych istnieje duże
prawdopodobieństwo, ze wiele osób „obudzi
się pięć po dwunastej” i będzie musiało szybko
dostosować swoją działalność do obowiązujących przepisów. 
■

10. Dyskusja ekspertów: (od lewej) Maciej Danielak, Grzegorz Zajączkowski, Tomasz Mackiewicz, Paweł Lachman, Janusz Starościk, Norbert Winogrodzki
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