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CHILLVENTA.
BU SİZİN FUARINIZ.
Bu zamanlarda geleceğe giden doğru yolun yönlendi
rilmesi, şirketler için belirleyici başarı faktörüdür.
Chillventa 2020, küresel soğutma, iklimlendirme, hava
landırma ve ısıtma pompaları sektörlerinin merkezi uzman
buluşma noktası olarak, üç gün boyunca, sekiz salonda,
13 – 15.10.2020 tarihlerinde Nürnberg’de, size tam
da bunu sunuyor.
Yaklaşık 1.000 uluslararası sergi sahibinden en önemli
trendleri, pazardaki en güçlü yenilikleri ve çekici çözüm
leri keşfedin. Sektörünüzün lider oyuncuları ile buluşun,
zorluklarınız hakkında doğrudan uzmanlardan bilgi alın,
ağınızı ve bilgi birikiminizi arttırın!
Bu fuarın enerjisini başarınız için kullanın!
Chillventa 2020’ye hoş geldiniz!

CHILLVENTA 2020
SİZİN İÇİN ŞU
NEDENLERLE DEĞERLİ:
• Dünya çapındaki lider şirketlerin ürün ve
yeniliklerini canlı olarak deneyimleme
• Sanayi, tesis kurulumu, ticaret, uygulama,
eğitim ve araştırma ile birlikte çözümler üretme
• Sektörde bilgi alışverişi ve yeni iş ilişkilerinin kurulması
• Trend keşfi ve ilham
• Chillventa CONGRESS ve uzman forumlarında
uygulama odaklı eğitim imkanları

CONNECTING REFRIGERATION EXPERTS –
SOĞUTMA UZMANLARI İÇİN YENİ FİKİRLER
Soğutma teknolojisindeki en ilginç potansiyeller nerede?
Dünyanın lider fuarında bunu öğreneceksiniz! Sektörün
geleceğine dair değerli bilgiler edinin. Uzmanlar ile
buluşun ve yeni iş ilişkileri kurun. Sanayi, tesis kurulumu,
uygulama ve araştırmalardan yeni ivmeler toplayın.

CONNECTING AC & VENTILATION EXPERTS –
DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK
Sürdürülebilirlik, konfor ve süreç iklimlendirmesi için her
yerde en çok tartışılan konudur. Burada çok potansiyel
var. Yenilikçi iklimlendirme ve havalandırma teknolojilerini
kullanarak nasıl avantaj sağlayabileceğinizi uluslararası
sergi sahipleri ile görüşerek öğrenin.

CONNECTING HEAT PUMP EXPERTS –
GELECEĞİN KONULARINI GÜÇLÜ
BİÇİMDE ELE ALIN
Isı pompaları ile enerji devriminin tam momentumunu
ticari, sanayi ve toplumsal uygulamalar için kullanırsınız.
Ancak bunun için kendinizi en iyi şekilde nasıl hazırlaya
caksınız? Uluslararası sektör büyükleri ile olan görüşmeler
sonucunda işte tam da bunu öğreneceksiniz.
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Fuar hareketliliğinin ortasında, Chillventa’nın 150’den
fazla uzman sunumu içeren uzman forumlarını bulabi
lirsiniz. Burada katılımcıların yenilikleri ve çözümlerini
sunumlarda öğrenebilir ve daha sonra da fuar standında
bu konular hakkında derin sohbetler yapabilirsiniz:

Salon 4A – Konu İklimlendirme &
Havalandırma & Isı Pompaları:
R32’li iklimlendirme cihazları ve ısı pompaları, geleceğin
vantilatörü, plakalı eşanjör, VRF hibrid sistemleri ile ısıtma
ve soğutma, partikül ve gaz filtrasyonları ağırlıklı hava
filtreleri, bulut çözümleri, ısı pompaları için araştırma
ve geliştirme,...
Salon 7A – Konu Soğutma teknolojisi:
Low-GWP soğutucu madde, soğutma maddesi kanıtlayıcı
dedektörler, sanayi soğutma tesisatlarında atık ısı kullanımı,
waterloop sistemleri, ejektörler, kompresör gelişmeleri,
faz izleme, ısı geri kazanımı,...
Salon 9 – Konu Uygulamalar, Eğitim ve Mevzuat:
F-Gaz yönetmeliğindeki yenilikler, GEE Genel enerji
verimliliği, Avrupa standartlarındaki yenilikler, soğutma
maddelerinin geri kazanımı ve işlenmesi, 42. BImschv
(Evaporatif soğutma sistemleri), su kimyası, sızıntı arama,
siber güvenlik,...

ÖZEL SUNUMLAR
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• Dolaylı soğutma/
Yanıcı soğutma maddeleri

4A • Isı pompaları

Detaylı program için:

CHILLVENTA.DE/PROGRAMME
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Doğrudan soğutma, araştırma ve geliştirme uzmanla
rından, soğutma döngüsündeki en son gelişmeler için
değerli fikirler edinin.

KONULAR VE ODAK NOKTALARI:
ASERCOM + EPEE Symposium „Time for change“*:
Avrupa ve yerel çerçeve koşulları, Avrupa ve dünya
standardındaki yenilikler, tüm dünyadan ICHARMA
üyeleri ile panel,...

Tesis kurucuları, plancılar ve işletmecilerden hangi
ekipler olağanüstü işlere imza attı? Chillventa AWARD;
işlevsellik, enerji tüketimi ve teknoloji yenilikleri ile öne
çıkan projeleri ödüllendiriyor. 13.10.2020 tarihinde
Salon 7A’da uzman forumundaki ödül dağıtımı
çerçevesinde siz de ilham alın!

6. Yenilik günü Soğutma teknolojisi**:
Soğutma maddesi alternatifleri, toplam enerji verimliliği,
yanıcı soğutma maddeleri ile çalışma, soğutucu akışkanlı
sistemlerin tasarımındaki hususlar,...
Ticari ve sanayi uygulamaları için ısı
pompaları teknolojileri*:
Sanayi tipi kurutma süreçleri, bölgesel ısıtma, yüksek
ısılı ısıtma pompaları, ısıtma ve soğutma sistemleri,
gıda işleme,...
Bilişim merkezlerinin verimli soğutulması**:
Gelişim ve trendler, konum faktörleri, yönetmelikler,
su ve hava soğutması, atık ısı kullanımı,...

Lütfen dikkate alın:
* Konferans dili ENG
** Konferans dili DEU

UZMANLAR İÇİN
GÜÇLÜ ARGÜMANLAR
Chillventa, 2018’de de 120’den fazla ülkeden 35.000’i
aşkın sektör ziyaretçisi için soğutma, iklimlendirme,
havalandırma ve ısı pompası sektörünün zirvesiydi.
Sektör fuarı yeniden rekor sonuçlar elde etti:

AĞ OLUŞTURMA
43.535 m2
Sergi alanı

BİLGİ

165

Uzman forumundaki
sunum sayısı

1.019
Katılımcı

43

Chillventa
CONGRESS’teki
sunum sayısı

BAŞARI
ZIYARETÇILERIN %98’I
sunumdan memnundu.

BİLET? ONLINE!
Hızlı ve rahat: Online bilet mağazası. Kolayca
bilet sipariş edin veya hediye çekinizi kullanın
ve beklemeden doğrudan fuara gidin.
chillventa.de/ticketshop
1 Günlük bilet
Tam (tüm fuar süresince) bilet

EUR 29
EUR 41

Chillventa CONGRESS Bilet
„ASERCOM + EPEE Symposium“ Bilet

EUR 215* / **
EUR 190*

		 Tüm fiyatlara yasal KDV dahildir.

Başarılı ağ platformunu kendiniz deneyimleyin ve uzman
lardan bilgi transferinden siz de yararlanın – mottosuna
uygun biçimde “Chillventa Connecting Experts”.

* Bilet, Chillventa CONGRESS veya ASERCOM + EPEE Symposium katılımını
veya sadece ASERCOM + EPEE Symposium katılımını, bir öğle yemeğini,
akşamda bir Get-together ve Chillventa 2020 için tam (tüm fuar süresince)
bileti kapsar.
** Erken rezervasyon fiyatı 14.9.2020’ye kadar.

CHILLVENTA.DE/EXPERTS
Net ve eksiksiz: Burada Chillventa ile ilgili tüm
katılımcıları, ürünleri ve diğer bilgileri bulabilirsiniz.

Tüm bilgiler sorumluluğumuz dışındadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

theim.de

ETKİNLİK YERİ
VE TARİHİ

İYİ BİR ŞEKİLDE ULAŞIN

Nürnberg Fuar Merkezi
Salı 13 – Perş. 15.10.2020

ÇALIŞMA SAATLERİ
Her gün saat
09:00 ile 18:00 arasında

GİŞE
1 Günlük bilet
Tam (tüm fuar
süresince) bilet

EUR 29
EUR 41

Tüm fiyatlara yasal KDV dahildir.

DÜZENLEYEN
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
Bu broşür chillventa.de adresinde
farklı dillerde indirmeye hazır
şekilde bulunur.

Rahat ve 99 EUR’dan başlayan
uygun fiyatlarla ICE treni ile
Nürnberg’e:
chillventa.de/travel

ZİYARETÇİ SERVİSİ
T +49 9 11 86 06 - 49 06
F +49 9 11 86 06 - 49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de

DÜNYA ÇAPINDA
CHILLVENTA
Yurt dışı temsilcilerimiz
ile iletişime geçin:
chillventa.de/representatives

CHILLVENTA CONGRESS
Nürnberg Fuar Merkezi
P.tesi 12.10.2020

