
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 
КЛІМАТИЧНИХ СИСТЕМ У НОВІТНІХ БУДІВЛЯХ
Приклади типових рішень із підбору та проектування систем опалення, кондиціювання, 
вентиляції й автоматики для приватних та комерційних об’єктів.
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АКЛІМА (ACLIMA) - найбільший 
український постачальник кліматичного 
обладнання, систем вентиляції і конди-
ціонування. Ми пропонуємо тільки 
ефективні, сучасні, економічні рішення, 
співпрацюючи зі світовими лідерами в 
галузі.

Компанія АКЛІМА накопичила великий 
досвід в реалізації цікавих, унікальних і 
інноваційних проектів різної складності, 
тим самим ми допомагаємо своїм парт-
нерам і замовникам впроваджувати 
кліматичне обладнання від провідних 
світових виробників.

Професіоналізм і якісна підготовка на-
ших фахівців дозволяють оперативно і 
грамотно виконувати складні роботи, що 
мінімізує витрати часу і коштів.



ТРЦ «WOODMALL», ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ДИТЯЧИЙ КОМПЛЕКС 
«ЧУБІ-БУМ», 
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЖК «ІТАЛІЙСЬКИЙ КВАРТАЛ», КИЇВАВТОЗАПРАВНІ КОМПЛЕКСИ «KLO», КИЇВ

ХОСТЕЛ «DREAM HOSTEL», ПОЛТАВА

БАНК «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», КИЇВТРЦ «МЕГЕЛАН», КИЇВ

МИ УСПІШНО РЕАЛІЗУВАЛИ УЖЕ СОТНІ ОБ’ЄКТІВ

ЖК «УЮТНЫЙ КВАРТАЛ», КИЇВ
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ЧОМУ ВАМ ПОТРІБНО ПРИЙТИ 
НА СЕМІНАР
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Тільки
практичні рішення, 

які Ви зможете
застосувати вже

завтра

Ви познайомитесь із
проектувальниками
та інженерами ОВіК

Ви станете
учасником програм

«Подорожуй з АКЛІМА» 
і «VENTMONEY», що

дозволять отримувати
додаковий дохід

Ви зможете
купувати обладнання

безпосередньо 
у постачальника

У Вас буде 
можливість отримувати 

безкоштовні технічні 
рішення, схеми на 

Ваші проекти
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Семінар дозволить архітектору та дизайнеру отримати загальну інформацію 
з інженерних систем будівлі, а саме:

ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІЮНУВАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

- який тип теплового насоса підходить до того чи іншого об’єкту
- яка реальна економія в експлуатації
- як змонтувати систему опалення на тепловому насосі та
отримати компенсацію від ЄБРР

КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ФАНКОЙЛІВ

- який тип фанкойла вибрати
- індивідуальний дизайн фанкойла ART GLASS
- дизайнерські термостати на теплі підлоги і фанкойли

ОСУШЕННЯ В ПІДВАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕННЯХ І В БАСЕЙНІ

- які системи застосовуються для осушення
басейну

- як прискорити сушку штукатурки та стяжки
- як уникнути цвілі в підвалі

ВЕНТИЛЯЦІЯ В СУЧАСНОМУ
БУДІВНИЦТВІ

- чому природна вентиляція не працює
- яку систему вентиляції краще вибрати
- яку висоту застельового простору потрібно

залишати під вентиляцію

ЗДОРОВ’Я ТА МОЛОДІСТЬ ЗАВДЯКИ
ЗВОЛОЖУВАЧАМ ПОВІТРЯ

- вплив рівня вологості на стан людини
- як підтримувати вологість в приміщенні взимку
- яку систему зволоження краще вибрати



ШОУРУМ АКАДЕМІЇ АКЛІМА
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• з ґрунтовими зондами;
• свердловинного типу;
• повітряного типу.
Теплові насоси HITACHI і MYCOND. Основні нюанси в системах опалення на
теплових насосах, які повинні знати кожен архітектор і дизайнер.

Кавабрейк

РОЗКЛАД             БЛОК 1

Реєстрація учасників.

Презентація компанії АКЛІМА. «Акліма» - більше ніж постачальник і партнер.
Про компанію «Акліма». Портфель брендів і обладнання «Акліма» 2019. Як 
заробляти і відпочивати разом - програми лояльності Ventmoney
і «Подорожуй з Акліма». 

Вибір джерела тепла для опалення.
Види джерел тепла. Порівняння витрат на опалення тепловим насосом з іншими 
джерелами тепла. Порівняння вартості систем опалення.

Принцип роботи теплового насосу. Види теплових насосів і актуальні рішення. 
Актуальні рішення на теплових насосах:

09:30     10:30

10:30      11:00

11:00      11:30

11:30      12:15

12:15      12:30
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РОЗКЛАД             БЛОК 2

Фанкойли для опалення та кондиціювання приміщень.
Види фанкойлів і особливості їх застосування в різних приміщеннях.
Дизайнерські фанкойли MYCOND серії ART GLASS і SILENT.

Пульти керування MYCOND теплою підлогою та фанкойлами.

Рішення для підтримки клімату в басейні.
Як підтримувати вологість в приміщенні басейну.
Види осушувачів і особливості їх застосування.

Використання осушувачів у будівництві та ремонті.
Як підтримувати вологість в неопалюваних підвалах.
Як висушити штукатурку і стяжку в кілька разів швидше і якісніше. Як висушити 
приміщення, якщо його затопило.

Кавабрейк

12:30      12:50

12:50      13:10

13:10      13:40

13:40      14:10

14:10      14:25
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РОЗКЛАД             БЛОК 3

Вентиляція в будинку та квартирі.
Чому потрібна вентиляція, які системи бувають, їх плюси і мінуси.
Де краще розмістити вентиляційне обладнання.
Яка висота застельового простору потрібна для прокладки повітропроводів. 
Види і правильне розташування решіток.
Основні нюанси в системах вентиляції, які повинні знати кожен архітектор і дизайнер.

Вентиляційні установки з рекуперацією тепла і вологи MYCOND.

Навіщо потрібні зволожувачі повітря взимку.
Які системи бувають, їх плюси і мінуси. Огляд зволожувачів MYCOND і DRISTEEM.

Фуршет і неформальне спілкування

14:25      15:00

15:00      15:20

15:20      15:40

15:40  
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НЕ УПУСТІТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАТИ

НОВІ ЗНАННЯ 
Про інженерні системи будівель і вигідне 

застосування кліматичного обладнання на 
сучасних об’єктах

детально 
нижче



10

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОДНОДЕННИЙ СЕМІНАР ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ І 
ДИЗАЙНЕРІВ

ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ КЛІМАТИЧНИХ 
СИСТЕМ У НОВІТНІХ БУДІВЛЯХ

ЗАПИС НА СЕМІНАР: +38 (044) 500 00 59 
КІЛЬКІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

ШОУРУМ
АКАДЕМІЇ АКЛІМА

ПР-Т С. БАНДЕРИ, 28 А
М. КИЇВ

19, 20, 21
ЛЮТОГО

2019
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