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INSTALACJE SANITARNE 
Seminarium dla projektantów instalacji sanitarnych,  biur projektowych,  

firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych 

22 września 2022 (CZWARTEK) 

UWAGA! ZMIANA HOTELU! 
 

Hotel Scandic Wrocław, Sala Oslo Piłsudskiego 53/57, 50-032 Wrocław 
 
 

 
 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50 
 Rejestracja uczestników 

Przerwa kawowa – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 
 

I sesja wykładowa – Materiały i technologie 

10.00-10.15 
Rozsączanie i retencjonowanie jako remedium na problematykę zagospodarowania 
wód deszczowych 

OKSYDAN 

10.15-10.30 

Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu 
charakteryzujący się wysoką jakością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami: 
odwodnienia liniowe Pfuhler Rinne, rury z kinetami i profilem gardzielowym oraz 
szczelne zbiorniki monolityczne 

HABA-BETON 

10.30-10.50 

Równoważenie dynamiczne instalacji zmienno-przepływowych. Wady, zalety oraz 
możliwości regulacji instalacji przy użyciu produktów Belimo. Instalacje zmienno-
przepływowe jako przyszłość instalacji wodnych 

BELIMO 

10.50-11.05 

Nowe rozwiązania techniczne BROEN dające korzyści energetyczne i ekologiczne w 
zakresie zaworów odcinających Ballomax, regulacyjnych Clorius, systemu do wcinki 
oraz przepustnic z potrójnym mimośrodem 

BROEN 

11.05-11.20 
Systemy kotwienia Fischer – moc korzyści, bezpieczeństwo i wygoda na każdym 
etapie procesu projektowania i realizacji obiektu 

FISCHER 

11.20-11.40 Przerwa kawowa - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

II sesja wykładowa – Materiały i technologie 

11.40-11.55 Nowoczesne i funkcjonalne systemy sanitarne i wyposażenie łazienek Ferro FERRO 

11.55-12.10 

LindQST - Prawidłowe dobry i symulacje belek chłodzących, tłumików 
akustycznych, klap przeciwpożarowych oraz nawiewników. Wsparcie projektowe w 
doborze urządzeń wentylacyjnych Lindab. Najnowsze rozwiązania wspierające 
pracę projektanta - CADvent i Revit Cadvent Plugin. Wiodące rozwiązania w 
instalacjach wentylacyjnych - Ultralink BT, LTEST 

LINDAB 

III sesja wykładowa – PRAWO BUDOWLANE 

12.10-12.40 

Inwestycje liniowe w świetle ustawy Prawo budowlane i 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  projektu 

 budowlanego + wewnętrzne instalacje gazu 
Elżbieta 
Moskała 

Kierownik Zespołu Architektoniczno-Budowlanego 
Inwestycji Liniowych - IB Wydziału Architektury i Zabytków UM We Wrocławiu 

IV sesja wykładowa – Przepisy PPOŻ 

12.40-13.10 

Wymagania PSP w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ze 
szczególnym uwzględnieniem instalacji sanitarnych występujących 

w obiektach budowlanych. Najczęstsze nieprawidłowości 
projektowe i wykonawcze – wybrane zagadnienia 

Marcin 
Zieliński 

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 
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13.10-13.25 Pytania i odpowiedzi do ekspertów. Indywidualne konsultacje. 

13.25 Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe 

 
UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA 

INFORMACYJNE 
 
 
*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie wydarzenia 
 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

Zawory Kulowe - Jako grupa produktów o wszechstronnym zastosowaniu - wszędzie tam, gdzie 
mamy doczynienia ze sterowaniem procesu przesyłu różnego rodzaju mediów 

EFAR 

AQUAPHOR - Technologie uzdatniania wody stosowane w gałęzki publicznej, mieszkaniowej oraz 
budownictwie jednorodzinnym 

AQUA GROUP 

Ponad 100 różnych rozwiązań, pompy, rozdrabniacze i przepompownie ścieków dla domu i 
przemysłu. Amerykańskie pompy do zadań specialnych. Niepowtarzalny system rozdrabniania 
nawet najtrudniejszych materiałów. Świeże i czyste powietrze bez otwierania okien. Wentylacja 
decentralna z odzyskiem ciepła. Instalacje bez kanałów wentylacyjnych 

BORYSOWSKI 


