
Jak co roku grupa studentów z Koła Naukowego „Kliwent” odwiedziła targi Forum 

Wentylacja – Salon Klimatyzacja. Studenci mieli okazję porozmawiania z przedstawicielami 

największych firm i poznania nowych technologii pojawiających się na rynku. 

Koło Naukowe „Kliwent” na targach  
fORuM WeNtylaCja – SalON KlIMatyZaCja 2019

Międzynarodowe Targi Techniki Wentylacyjnej, Kli-

matyzacyjnej i Chłodniczej, organizowane przez Stowa-

rzyszenie Polska Wentylacja, to największe w Polsce spo-

tkanie specjalistów z branży HVAC. W tym roku skupiło 

ponad 180 wystawców. Odwiedzający mogli zapoznać 

się z ofertami produktowymi, zmianami w przepisach 

i wytycznych projektowych. Najciekawsze produkty 

zgromadzone zostały w oddzielonej strefie – Arenie 

Technologii, w której producenci przedstawiali najno-

wocześniejsze klimatyzatory oraz urządzenia wielofunk-

cyjne. Jak co roku zorganizowany został także konkurs na 

Najciekawszy Produkt. Każdy z uczestników mógł wziąć 

udział w głosowaniu i wybrać najbardziej interesujące 

jego zdaniem urządzenie z branży wentylacyjnej, klima-

tyzacyjnej, a także chłodniczej.

Jednym z miejsc, które wzbudziło największe zain-

teresowanie studentów, była Strefa Instalatora, w której 

można było zapoznać się z praktycznymi aspektami zawo-

du. Studenci chętnie brali udział w konkursach i pokazach 

organizowanych przez wystawców. W tegorocznej edycji 

zwiedzający mieli okazję sprawdzić się się między innymi 

w konkursie techniki ręcznego lutowania twardego 

przewodów chłodniczych oraz w wymagającej wręcz 

cyrkowych umiejętności regulacji instalacji wentyla-

cyjnej.

Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących pre-

zentacji w ramach prowadzonego cyklu seminariów. 

Każdy mógł odnaleźć ciekawą dla siebie tematykę, 

gdyż wykłady odbywały się równolegle w trzech salach 

i obejmowały zagadnienia z zakresu techniki chłodni-

czej, instalacji klimatyzacyjnych, pomp ciepła, wentyla-

cji pożarowej oraz wymagań prawnych i wytycznych.

W ramach Warsztatu Projektanta studenci mieli 

możliwość zapoznania się z najbardziej nowatorskimi 

i wizjonerskimi projektami nominowanymi do nagrody 

PASCAL 2019. Ideą tej nagrody jest promowanie myśli 

inżynierskiej i wyróżnianie szczególnych koncepcji 

projektowych i realizacji. 

Na targach nie zabrakło także absolwentów na-

szego Wydziału, byłych członków koła, których losy 

zawodowe związane są z branżą HVAC. Tym razem, 

jako przedstawiciele największych firm branżowych, 

mogli przekazać wiedzę swoim koleżankom i kolegom. 

Cieszymy się, że jak co roku mogliśmy być częścią tego 

wydarzenia i dziękujemy Stowarzyszeniu Polska Wen-

tylacja za zaproszenie i wsparcie.
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Grupa studentów z Koła Naukowego „Kliwent”, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie na 
targach Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2019

Studenci mogli zapoznać się z ofertami produktowymi wystawców
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