POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A
tel. (0-61) 665 2438, fax (0-61) 665 2439
e-mail: roman.pieprzyk@put.poznan.pl

ZAPROSZENIE
na szkolenie z przeprowadzania oceny energetycznej
budynków za pomocą termografii
Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej, wspólnie z Instytutem Inżynierii
Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego w
Gdańsku, zapraszają na szkolenie z:
„Ocena energetyczna budynków za pomocą termografii”
Szkolenia, połączone z wykładem, odbywać się będą w Poznaniu, w Instytucie Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3A, w budynku Wydziału Elektrycznego, w sali nr 629, w
terminach podanych w Formularzu zgłoszeniowym (poniżej).
Program szkolenia:
9:00 – 10:00 wykład „Wymiana ciepła przez promieniowanie”,
10:15 – 11:15 wykład „Technika pomiarów termograficznych”,
11:30 – 12:30 zwiedzanie szkoleniowego domu pasywnego,
12:45 – 13:15 poczęstunek,
13:30 – 15:30 pomiary kamerą termowizyjną,
15:45 – 16:45 opracowanie wyników pomiarów, za pomocą programu THERM,
16:45 – 17:45 podsumowanie i dyskusja.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
• przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (poniżej) ,
• dokonanie wpłaty w wysokości 300,-zł brutto (zwolnienie z podatku VAT)
nr konta: 04 1240 1763 1111 0000 1812 7773
z dopiskiem w pozycjach:
nazwa odbiorcy: Centrum Bud. Pasywnego Polit. Pozn., 60-965 P-ń ul. Piotrowo 3A,
tytuł: szkolenie - termografia.
• otrzymanie e-mailem potwierdzenia wpisu na termin wybrany przez osobę zgłaszającą się na
seminarium.
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Ze względu na charakter zajęć (warsztatowe), liczba osób w seminarium jest ograniczona do
max 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na miejscu, w dniu szkolenia, można nabyć:
• książkę „Podstawy budownictwa pasywnego”, w cenie 98,-zł (VAT 0%).
Książka ta jest tłumaczeniem najnowszej wersji podręcznika oferowanego przez Passivhaus
Institut w Darmstadt.
W książce dodatkowo zamieszczono aktualne informacje o producentach i produktach
stosowanych w budownictwie pasywnym, dostępnych w Polsce.
• „Pakiet do projektowania budynków Pasywnych PHPP”, w specjalnej cenie dla
uczestników naszych szkoleń: 336,-zł + 22% VAT.
Na pakiet składa się opis programu w postaci książki oraz licencjonowany program na płycie
CD-ROM. Program przeznaczony jest dla biur architektonicznych, pracowni projektowych
oraz osób zajmujących się oceną energetyczną budynków istniejących oraz optymalizacją
projektowanych budynków pasywnych. Obliczenia wykonane według tego programu
stanowią również podstawę dla wydania certyfikatu dla budynku.
Program, będący polską wersją najnowszego programu opracowanego przez Passivhaus
Institut w Darmstadt, został przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku
dostosowany do najnowszych danych klimatycznych w Polsce.
Więcej informacji o Pakiecie PHPP, w tym o arkuszach kalkulacyjnych zawartych w
pakiecie, można znaleźć pod adresem:
http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/PHPP2004_PL_pliki/PHPP2004-opis.html
Obie oferowane przez nas pozycje, zawierają komplet niezbędnych informacji i wskazówek
praktycznych, dla osób zajmujących się całym procesem, począwszy od podjęcia decyzji o budowie,
projektowaniem, budową, kontrolą jakości wykonania, aż po odbiór końcowy – w szeroko pojętej
tematyce budownictwa pasywnego, zarówno dla nowych jak i modernizowanych obiektów.
Na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymują Certyfikat Centrum Budownictwa Pasywnego w
Politechnice Poznańskiej, potwierdzający odbycie szkolenia.
W sprawie dalszych szczegółowych informacji lub zgłoszeń uczestnictwa, prosimy o bezpośredni
kontakt z sekretariatem Centrum Budownictwa Pasywnego, lub drogą elektroniczną na adres:
roman.pieprzyk@put.poznan.pl
Z poważaniem

dr inż. Roman Pieprzyk
Dyrektor Centrum Budownictwa Pasywnego

