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Gazy z Biskupic

produkcję.Dużezapotrzebowaniena
kotły pozwoliło ostatecznie podjąć
FirmaLindeuruchomiławBisku- decyzjęozałożeniufirmywsierpniu
picachPodgórnych,wgminieKobie- 1980 roku. Taki był początek. Dziś
rzyce koło Wrocławia, nowoczesną firma, dzięki inwestycjom w rozwój
wytwórnięgazówtechnicznych.War- nowoczesnego parku maszynowego
tośćtejinwestycjitoponad45milio- (m.ni. wykrawarki laserowe, roboty
nóweuro.Nowyzakładwybudowany spawalnicze) i kadry pracownicze,
naterenieTarnobrzeskiejSpecjalnej produkujeponad16tys.kotłówroczStrefyEkonomicznejprodukujecie- nie,dostarczającswojeproduktyzakły tlen, azot i argon z wydajnością równonarynekpolski,jakizagranicz600tongazówdzienniezmożliwością ny - m.in. Węgry, Litwa, Słowacja,
Ukraina,Białoruś,Dania,Włochy.
dalszejrozbudowy.

30 lat kotłów SAS
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS
obchodziwtymrokuokrągłyjubileusz-30latobecnościnarynkukotłówgrzewczychnapaliwastałe.Początkifunkcjonowaniafirmyzbiegły
sięzczasemnajwiększychtransformacjiustrojowychigospodarczychw
Polsce. Mieczysław Sas, obserwując
dużezapotrzebowanienamałekotły
centralnego ogrzewania, opracował
własny wzór kotłów i rozpoczął ich

Saur Neptun
na Pomorzu
27października2010r.ogólnopolskidziennik„Rzeczpospolita” opublikował coroczny ranking firm Lista
2000,wktórymznalazłsięwykaznajbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwwPolsce.Znalazłosięwnim
ogółem60firm.GdańskaspółkawodociągowaSaurNeptunGdańskznalazłasięna43pozycjiijestnajwyżej
notowanąspółkązwojewództwapo-

morskiego.Rankingzostałopracowanynapodstawiedanychankietowych,
wktórychznalazłysięinformacjena
tematm.in.:wydatkówfirmnabadaniairozwójorazliczbypracowników
zatrudnionychwdziałalnościbadawczo-rozwojowej. Obecność i dobre
miejsceSNGwrankingupotwierdza,
żeciągłenakierowanienawdrażanie
nowychtechnologii,służącychprzede
wszystkim  środowisku, przynosi
efekty. Wyniki rankingu są też potwierdzeniemwcześniejszychniezależnychbadańjakościwody,któredowiodły,żeGdańsk,obokZakopanego,
manajsmaczniejsząwodęwkraju.

Reaktywacja SPiIUG
Jesienią 2010 roku reaktywowało
swojądziałalnośćStowarzyszenieProducentów i Importerów Urządzeń
Grzewczych.RejestracjaStowarzyszenia,któramiałamiejscew2005roku,
zostaładokonananawniosekgrupyzałożycielskiej,wskładktórejwchodzili
przedstawicielefirm:DeDietrich,Im-
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mergas,Junkers,VaillantiViessmann.
Obecniedogrupydołączyły:Wolf,AristonorazFerroli.Składzarządutworzą:JanuszStarościk(KomfortConsulting),RolandKrause(Viessmann),
Witold Ludwiczak (Immergas). Celemorganizacjimabyćrozwójnowoczesnych technik grzewczych OZE,
które,wobliczumożliwychograniczeń
wzużyciutradycyjnychźródełenergii,
nabieraćbędącorazwiększejdynamiki.ZadaniemStowarzyszeniajesttakżerozwójzainteresowaniatąkwestiii
edukowanieinwestorówispecjalistów
branżowych. Stowarzyszenie stawia
naaktywnąwspółpracęiwymianędoświadczeńzbliźniaczymiorganizacjamiwEuropieinaświecie,np.EHI.
Pragniekształtowaćimiećwpływna
uwarunkowania prawne powstającej
ustawyoOZE,przepisyimplementujące na rynek polski zasad określonych w dyrektywie unijnej
2009/28/WE,zapisynormotematyce
grzewczej,przepisyobowiązującew
naszym środowisku czy wymagania
„Prawabudowlanego”.Celemjestteż
to,abyStowarzyszeniebyłotraktowane jako ciało doradcze, ma bowiem
sposobnośćwymianypoglądówiustalenia reprezentacyjnej opinii, która
wyrażałabyzdaniewiększościzainteresowanych w danym przedmiocie.
SPiIUG postawiło sobie za zadanie
dbałośćoedukacjęśrodowiskinstalatorów,szczególniewzakresieokreślenia zasad pracy zapewniających zarównobezpieczeństwomontażu,jaki
późniejszejeksploatacji.

Akcjazaprasowywania
FirmaViegarozpoczynamiędzynarodowąkampanięinformacyjną,któramapomócdystrybutoromiinstalatoromlepiejzrozumiećkorzyści,jakie
zapewnianowoczesnatechnikazaprasowywania.Ponad20lattemuViega
porazpierwszyzaprezentowałainnowacyjnątechnologięzaprasowywania,
wprowadzającnaryneksystempołączeńdorurmiedzianychProfipress.
Odtegoczasusprawdziłasięonaw
milionachinstalacjinacałymświecie
zarówno w budynkach prywatnych,
jakiwobiektachpublicznychiprzemysłowych. Zadecydowały o tym w
szczególnościdwaczynniki.Popierwsze,szybszymontaż-wzależnościod
średnicyrurzaprasowywaniezajmuje
od30do50%mniejczasuwporów-
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naniuz lutowaniem.Podrugie,wyższypoziombezpieczeństwapodczas
pracy - unikamy operowania otwartymogniem.Dodatkowymzabezpieczeniemjestspecjalnyprofil,wktóry
wyposażone są wszystkie kształtki
Viega.Gwarantujeonnatychmiastowewykrycieniezaprasowanychpołączeńpodczasnapełnianiainstalacji.
Przypróbie„nasucho”,np.sprężonympowietrzem,następujewyraźny
spadek ciśnienia w zakresie od 110
mbarówdo3barówwprzypadkukażdejniezaciśniętejzłączki.

Medalna...zdrowie
22października,podczasuroczystej
galizokazjijubileuszu40-leciaAkademiiWychowaniaFizycznegoim.JerzegoKukuczki,najlepszypolskibia-

CentrumSzkoleniaZawodowego
zapraszadoudziałuwogólnopolskim
kompleksowymszkoleniudlamonterów:instalacjiiurządzeńsanitarnych, sieci komunalnych, instalacji
gazowych.Tematyka:kursmistrzowski, kurs energetyczny w zakresie
grupI,II,III,kurslutowaczaręcznegomiedzi,kursmontażuklimatyzatorów.Terminy:28-30.01.2011,1114.02,25-28.02.2011,11-14.03,2527.03.2011.Kontakt:122890405,
anna.czapla@csz.pl

Spotkaniaszkoleniowedlainstalatorów,projektantówidystrybutorówzzakresuproduktówLeszczyńskiejFabrykiPompSp.zo.o.Osoby
zainteresowane uczestnictwem w
szkoleniachprosimyowypełnienie
formularzazgłoszeniowegoznajdującegosięnawww.lfp.com.pl

thlonista, Tomasz Sikora, przekazał
swójsrebrnymedalolimpijskizTurynu zwycięzcy licytacji - firmie Viessmann Sp. z o.o. Licytacja medalu
olimpijskiegoTomaszaSikorytrwała
od14do21października.Wostatniej
godzinielicytacjanabrałatempa.ZwycięzcązostałafirmaViessmannSp.z
o.o.,SponsorStrategicznyPolskieg o
Związku Biathlonu. Wylicytowana
kwotato55500PLN.Całakwotazostanieprzekazananaleczenieirehabilitację Tomasza Dudka, młodego
biathlonisty,którywmajupostrzelił
sięwtrakcietreningu.TomaszSikora
napamiątkęotrzymałreplikęswojego
srebrnegomedaluolimpijskiego.Dodatkowo,firmaViessmannSp.zo.o.
przekazałanaleczenieTomkaDudka
20000PLN,czyliwsumienatencel
zostanieprzeznaczone75500PLN.

Urządzeniagrzewczeomocydo
50kW:8-10.12.PompyciepłaPAC:
15-17.12.Kotłykondensacyjne(kotły MCR II, MCA z Diematic 4,
GTUC120,MC25,Elidens,Ecodens, MC 35E-115, C 230,
C310/610):1-3.12.Miejsce:CentrumSzkolenioweDeDietrichwe
Wrocławiu,ul.Mydlana1.Zapisy:
www.dedietrich.pl

Cykl bezpłatnych szkoleń dotyczącychurządzeńmarkiAuer:kondensacyjne Kotły Pulsacyjne, kondensacyjnekotłyLelia,elektryczne
kotłyGialix.Dodatkowo:kotłystałopalnemarkiPerge,piecykinapelet.
Miejsce: Ciepło-Tech, Wrocław, ul.
Rychtalska10a.Kontaktiinformacja:
tel.506199690,www.cieplotech.pl,
e-mail:biuro@cieplotech.pl
www.instalator.pl

