
   

 

 

ПРОГРАМ 

 

САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА У КРАГУЈЕВЦУ 

01-03. март 2012. год. 
 

 
01. Март 2012. год. 

 
11:30 Окупљање у централном делу Сајма 

12:00 Свечано отварање Сајма грађевинарства 

12:30 Посета штанда Инжењерске коморе Србије 
 

13:00 Презентација „Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља“ са компанијама: 

o „Knauf Insulation“ Београд 

 Тема: „КнауфТерм2 – софтвер за прорачун енергетске ефикасности 

објеката“ - Медија центар 

o „Buck“ Београд 

 Тема: „Осветљење у зеленој градњи“ – Медија центар 

o „Светлост“ Краљево 

 Тема: „Системи грејних каблова за одмрзавање елемената спољне 

периметрије у високо/ниско градњи“ (олуци, кровови, терасе, тротоари, 

степеништа, прилазне рампе, паркинзи, надвожњаци, цевоводи, 

хидрофорска инсталација,...) 

14:00 Презентација компаније „Левел“ Ниш и „Менерга“ д.о.о. Београд 

- ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „ProCredit Bank“ (Пов=500 m²) - Ниш 

У објекту ProCredit banke примењени су најсавременији трендови у енергетској 

ефикасности из области грејања, хлађења, климатизације и дигиталног управљања: 

o Коришћење хидро геотермалне енергије за грејање, пасивно хлађење и хлађење 

објекта, 

o Примена хибридних топлотних пумпи (2 испаривача и један кондензатор) за 

истовремену припремну расхладне и топлотне енергије, 

o Вентилација са регенеративним повратом топлоте и влаге, 

o Подно грејање и хлађење, 

o Грејање и хлађење вентилатор конвекторима, 

o Температурско зонирање објекта у прелазном режиму, 

o Контрола влажности ваздуха, 

o Конбинована припрема санитарне воде (соларни колектори, топлотна пумпа, 

електрични грејач) и заштита од легионеле, 

o Коришћење енергије сервер сале за грејање објекта банке, 

o Локално управљање температуром ваздуха у свим просторијама, 

o Дигитално управљање системима за производњу и дистрибуцију топлотне и 

расхладне енергије, 

o Централни систем надзора и управљања. 

 

Предавачи: 

Александар Савић „Левел“ 

Милош Бијељић „Менерга“ 

- ОБЈЕКАТ БВК „БАЖДАРНИЦА“ (Пов=4.000 m²) - Београд 

У објекту БВК „Баждарница“ примењени су најсавременији трендови у енергетској 

ефикасности из области грејања, хлађења, климатизације и дигиталног управљања: 



o Коришћење хидро геотермалне енергије воде из мреже градског водовода за 

грејање и хлађење објекта, 

o Примена хибридних топлотних пумпи (2 испаривача и један кондензатор) за 

истовремену припремну расхладне и топлотне енергије, 

o Вентилација са рекуперативним повратом топлоте, 

o Грејање и хлађење вентилатор конвекторима, 

o Локално управљање температуром ваздуха у свим просторијама, 

o Дигитално управљање системима за производњу и дистрибуцију топлотне и 

расхладне енергије, 

o Централни систем надзора и управљања, 

Предавач: 

Милош Бијељић, „Менерга“ 

15:00 Презентација компаније „Термопродукт РС-1“д.о.о. (Производња и продаја 

материјала од камене вуне и изолационих материјала на бази синтетичког каучука, као 

и материјала за противпожарну заштиту) 

o Тема: „Цеваста изолација обична и касирана у алуминијуму, сегменти и производи 

ванстандардних облика, гранулат од камене вуне, пратећи прибор – Примена и 

примери“ – Медија центар 

 

10.00 – 18.00  Штанд Инжењерске коморе отворен за све посетиоце сајма.   

                         Подела рекламног материјала, Гласника Коморе као и пружање    

                         информација о стручним испитима, лиценцама,  и осталим   

                         информацијама од интереса за чланове коморе 

 

 
02. Март 2012. год. 

 

11:00  -  Презентација компаније „Termopart“ Беогард 

Презентација опреме и услуга:  

o балански вентили БС и ВБВ и млазнице за дистрибуцију ваздуха као свој производ 

o процес мерења и балансирања (комисионинга) у области грејања и климатизације са 

примерима из праксе 

- Презентација компаније „Perfetech“ Београд 

o Презентација производа фирме „Леннох“ чији је производни програм: 

o расхладна опрема, топлотне пумпе, рооф топ машине, пакетне јединице, фан цоил 

апарати, као и друга опрема везана за термотехнику. 

12:00 - Презентација компаније „Тhermogas“ Суботица и „Менерга“ д.о.о. Београд 

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ: 

- ФАБРИКА АУТО ДЕЛОВА „NORMA GROUP“ (Пов=16.000 m²) – СУБОТИЦА 

- ФАБРИКА РОТОРА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА „SIMENS“ (Пов=2.000m²) – СУБОТИЦА 

- ФАБРИКА АУТО ДЕЛОВА „CONTITECH“ (Пов=9.000m²) – СУБОТИЦА 

- ФАБРИКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ „GRUNDFOS“ (Пов=30.000 m²) – СТАРА ПАЗОВА 

 Примењени су најсавременији трендови у енергетској ефиканости из области            

           грејања, хлађења, вентилације и дигиталног управљања: 

o Употреба расхладних уређаја за технолошке процесе за грејање објеката – 

грејање објеката топлотом технолошког процеса – „објекат без котларнице“, 

o Хлађење објекта индиректним адијабатским влажењем отпадног ваздуха 

коришћењем енергије воде у рециркулацији, 

o ДДЦ управљање системима за производњу и дистрибуцију топлотне и расхладне 

енергије, 

o Централни систем надзора и управљања 

Предавачи: 

Роберт Мерковић , „Тhermogas“ 

Милош Бијељић,  „Менерга“ 

13:00 - Презентација предузећа „ДАМ“ д.о.о. Крагујевац 



 

15:00 - Презентација компаније „IMI INTERNACIONAL“  

Тема: „Ручни регулациони вентили и балансирање цевне мреже у грејању и 

хлађењу“ – Медија центар 

16:00 - Презентација компаније „ГРУЖА“ д.о.о. 

17:00 - Презентација компаније „Стем“ Нови Сад и „Менерга“ д.о.о. Београд 

- Хотел „Аqua PROMONT GROUP“ (Пов=7.000m²) – БАЊА ВРДНИК 

У објекту су примењени најсавременији трендови у енергетској ефикасности из 

области грејања, хлађенја, климатизације и дигиталног управљања: 

o Коришћење хидро геотермалне енергије за грејање и хлађење објекта, 

o Примена хибридних топлотних пумпи (2 испаривача и један кондензатор) за 

истовремену припрему расхладне и топлотне енергије, 

o Климатизација базена клима уређајем са интегрисаном топлотном пумпом, 

реверзибилним расхладним уређајем, допунским кондензатором за загревање 

базенске воде и кондензатором за загревање санитарног базенског минимума, 

o Хлађење соба употребом клима уређаја са индиректним адијабатским влажењем, 

o Вентилација кухиња уз искоришћење топлоте отпадног ваздуха, 

o Примена вентилационих таваница у вентилацији кухиња, 

o ДДЦ управљање системима за производњу и дистрибуцију топлотне и расхладне 

енергије, 

o Централни систем надзора и управљања 

Предавачи: 

Милош Стефановић „Стем“ 

Милош Бијељић „Менерга“ 

10.00 – 18.00  Штанд Инжењерске коморе отворен за све посетиоце сајма.   

                         Подела рекламног материјала, Гласника Коморе као и пружање    

                         информација о стручним испитима, лиценцама,  и осталим   

                         информацијама од интереса за чланове коморе. 

 

03. Март 2012. год. 

 

10.00 – 18.00  Штанд Инжењерске коморе отворен за све посетиоце сајма.   

                         Подела рекламног материјала, Гласника Коморе као и пружање    

                         информација о стручни испитима, лиценцама, и осталим   

                         информацијама од интереса за чланове коморе. 

 

 

16:00 Свечаност затварања сајма 

 
 

 

 


