SIA „i2“ (Latvija) sadarbībā ar
pro Passivhausfenster GmbH (Vācija)

Ielūgums uz “Passive House Window Talk” un smartwin projektu
apskati
Datums:
Semināra telpa:

2016. gada 3. – 4.februāris
viesnīca ‘’Radi un draugi’’ Mārstaļu iela 3, Rīga

Sākums:
Semināra valoda:

9:00
Angļu

3. februāris

smartwin projektu apskate, vadīs Krists Slokenbergs –
sertificēts Passive House konsultants, SIA “i2”vadītājs
(rezervējama atsevišķi)

4. februāris

Seminārs „Passive House Window Talk”

Smartwin ir sevi pierādījis, un ir svarīgs elements jau vairāk kā 100 projektos.
Liela daļa no tiem ir sertificētas Pasīvas ēkas gan privātmājās, gan sabiedriskās
celtnēs. Esam 2 gadus pēc kārtas atzīti par labākajiem un ieguvuši Passivhaus
Institute (PHI) apbalvojumu – 1. vietu komponentu sacensībā.
Aicinām Jūs uz semināru, lai runātu par šo, “visizdevīgāko saules kolektoru”
nākotni, ar nozares vadošajiem speciālistiem.

Source: Passive House Institute – Component award
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Semināra spīkeri: Dr. Benjamin Krick (Passivhaus Institut, Vācija) –
komponenšu sertificēšanas nodaļas vadītājs
Franz Freundorfer – inžinieris, smartwin idejas autors
Dalības maksa: 95,- EUR + PVN, cenā iekļauts:
Kafijas pauzes, pusdienas,
6. mēnešu “PHquick” licence –
“PHquick” ir rīks, kas ļauj veikt ēkas samērā precīzu energobilances aprēķinu, kas
dod priekšstatu par ēkas optimizēšanas iespējām.
Iegūtie dati piemēroti importam PHPP – precīzākiem aprēķiniem

Programma:
3. februāris
09:00
Apm 13:00
Apm 15:30
Apm 16:30

Būvobjektu apmeklējums.
Ēkas kurās lietoti smartwin logi. Apmeklējumu vadīs Krists Slokenbergs
– smartwin ražotājs, sertificēts pasīvu ēku konsultants.
Tikšanās pie autobusa– Rīgā, 11.Novembra krastmalā – izbrauciena
sākums.
2 projektu apmeklējums
Pusdienas
3. objekta apskate. Smartwin projektu apskates noslēgums.
Atgriešanās Rīgā.

4. februāris
Seminārs „Passive House Windows Talks” – logs un
energoefektivitāte
09:00 - 10:00
Pasīvas ēkas pamati, klimata dati (Dr. Benjamin Krick)
10:00 - 11:00
“phquick” rīks: ēkas energobilances (PHPP) aprēķins 30 minūšu laikā
Semināra dalībnieki tiek aicināti sagatavot datus par sev aktuāliem
projektiem, lai aprēķinus būtu reāli un lietojami
(Franz Freundorfer)
11:00 - 12:00 Pasīvas ēkas logs – nākotnes ēkas apsildes elements.
Labas prakses piemēri izmantojot smartwin, smartwin attīstība
(Franz Freundorfer)
12:00 - 13:00

Pusdienas
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13:00 - 15:00

Prezentācija - PassivHaus institute jaunās pasīvu ēku klases, PER
(Primary energy Renewables),
Aprēķins PHPP - PER. Izmantojot datus no projektiem, kurus iepriekš
lietojām “phquick” (Dr. Benjamin Krick).
Prejektu optimizēšana ar piemēriem un aprēķiniem, gradēšana atbilstoši
PH klasēm.

15:00 - 16:00

smartwin tālākā attīstība, sadarbība un jaunais smartshell – sienas un
ēkas konstrukcijas. Smartshell sertificēto risinājumu priekšrocības,
tehniskie risinājumi un pielietojums.
(Dr. Benjamin Krick and Franz Freundorfer)
Diskusija ar attīstītājiem un būvniekiem par ekonomisko pamatojumu ar
reālu piemēru izskatīšanu. Kompānijas “Gruber Holzbau” GmbH
pieredze.

16:00 - 17.00

Dalībnieki:
Ielūdzam arhitektus, attīstītājus, māju ražotājums un būvniekus, katru, kas ir ieinteresēts
energoefektvitātes un pāsīvas ēkas nozīmībā un šobrīd meklē ceļus, kā to sasniegt.
Inovatīvus, uz sadarbību vērstus būvniekus, kuri savā darbā ir ieinteresēti sasniegt labākus
energoefektivitātes rādītājus un kuru vēlme un būtība ir attīstīt savu uzņēmumu un būt
inovatīviem energoefektivitātes jomā.
Īpašs uzsvars uz jauno, sertificēto sienas un būves konstrukciju risinājumu – smartshell

Ceram Jūs redzēt dalībnieku vidū
Rīga, 3.-4. februāris, 2016

Krists Slokenbergs

Franz Freundorfer
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Here is my firm registration for the Passive House Window Talk:
Company: _________________________________________________________
Company profile:

Building

□

House producer

□

□
Developer □

Architect

□

Other - _____________________________

Name(s): __________________________________________________________
Function: __________________________________________________________
Address with VAT: ___________________________________________________
__________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________
Tel: __________________________________________________________
I will visit your Ekskursija and the seminar on 4th of Februāris 2016 with ___ person(s).
Please organise the hotel room reservation for ___ person(s) in ___ double/single room. (EUR
60,- /50,- )
Costs: 95,- EUR + VAT per participant
I wish to visit also the Ekskursija on 3rd of Februāris 2016 with ___ person(s) for a price of
EUR 25,- EUR + VAT per participant

The costs of the seminar must be paid before the event.

