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Henryk KOPEĆ
(1955 - 2017)

W dniu 23 czerwca 2017 r. odszedł od nas nasz kolega Henryk Kopeć. Straciliśmy znakomitego
specjalistę, projektanta instalacji chłodniczych, dla wielu z nas przyjaciela.
Henryk Kopeć urodził się w Radomsku 26 maja 1955 roku. W 1980 roku ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa ze specjalnością
chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Konstrukcji Stalowych „Mostostal”. W 1983 roku został zatrudniony w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego na stanowisku starszego asystenta,
z czasem projektanta. Zajmował się zarówno projektowaniem, jak i nadzorem realizowanych
instalacji chłodniczych.
Od 1992 roku aż do końca swojej aktywności zawodowej, czyli 25 lat, pracował w firmie
York International Chłodnictwo i Klimatyzacja, potem Johnson Controls, gdzie projektował i nadzorował realizację instalacji chłodniczych; początkowo było to w latach 90-tych dynamicznie rozwijające się chłodnictwo komercyjne. Na tym
polu realizował liczne obiekty komercyjne dla takich firm jak McDonald’s, Leclerc oraz Macro Cash and Carry oraz centra
dystrybucji Europa Park i Jeronimo Martins. Były to wówczas instalacje innowacyjne na polskim rynku, które powstawały
z wykorzystaniem najnowszych technologii wiodących światowych firm.
Po pewnym czasie Henryk powrócił do projektowania instalacji amoniakalnych, którymi zajmował się w Mostostalu i
Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego. W tej dziedzinie dał się poznać jako doskonały specjalista o dużej wiedzy, nieoceniony nie tylko w projektowaniu, lecz przede wszystkim w realizacji obiektów i przekazaniu ich do eksploatacji. Spośród
jego realizacji należy wymienić przede wszystkim instalacje w zakładach mięsnych Sokołów SA oraz w zakładach mleczarskich Mlekovita w różnych częściach Polski.
Dzięki ogromnemu doświadczeniu cieszył się wielkim autorytetem zarówno wśród kolegów, jak i klientów. Przez długie lata pracy dla firmy York/Johnson Controls stał się dla wielu klientów twarzą firmy, osobą którą darzy się zaufaniem.
Dla nas, pracujących z nim całe lata, był nie tylko cennym współpracownikiem, będziemy go pamiętać jako dobrego,
niezwykle ciepłego człowieka, zawsze uśmiechniętego i gotowego do pomocy innym.
Od kilku lat walczył z ciężką chorobą, pomimo to do niemal końca pracował w naszej firmie, służąc nam swoją wiedzą
i doświadczeniem, wspierając nas w realizacji wielu ważnych projektów. Praca pomagała Mu przezwyciężać chorobę i do
ostatniej chwili wierzyliśmy, że i tym razem z nią wygra.
Wiadomość o Jego śmierci jest dla nas wielkim ciosem, na zawsze pozostanie On w naszych wspomnieniach.
Koleżanki i Koledzy z Johnson Controls International

TRANE wprowadza aplikację Rental Selector
umożliwiającą szybki i łatwy wybór odpowiednich
tymczasowych urządzeń do chłodzenia i ogrzewania

Nowe, pierwsze tego rodzaju narzędzie w branży pozwala użytkownikom szybko i łatwo znaleźć odpowiednie
urządzenie na wynajem, które spełni ich potrzeby. Aplikacja łączy się bezpośrednio z lokalnym biurem oferującym usługi wynajmu Trane.
Firma Trane, czołowy światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do budynków, marka Ingersoll
Rand, wprowadza aplikację Trane Rental Selector, pierwsze tego rodzaju narzędzie pozwalające użytkownikom łatwo znaleźć odpowiednie urządzenie, które spełni ich tymczasowe potrzeby w zakresie ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Nowa aplikacja umożliwia sprawdzenie szczegółowej charakterystyki zalecanych urządzeń, przeprowadzenie podstawowych obliczeń obciążenia oraz złożenie zapytania o ofertę
w najbliższym biurze oferującym usługi wynajmu Trane.
Dla większości firm instalacje HVAC mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania odpowiednich warunków
wewnątrz budynków lub zapewnienia niezawodnego chłodzenia w procesach przemysłowych. Usługi wynajmu Trane oferują szeroką gamę urządzeń, które spełniają tymczasowe potrzeby związane z działaniami
planowanymi lub w sytuacjach nieprzewidzianych. Trane posiada bogatą ofertę dostępnych w całej Europie
urządzeń na wynajem, które sprawdzą się w sytuacjach awaryjnych, podczas wynajmu krótko- i długoterminowego lub zapewnią odpowiednią wydajność w okresach zapotrzebowania szczytowego. Nowa aplikacja
Trane Rental Selector pozwala administratorom obiektów i właścicielom budynków szybko i skutecznie znaleźć odpowiednie rozwiązania spełniające ich konkretne potrzeby w zakresie tymczasowego ogrzewania lub
chłodzenia.
„Dzięki nowoczesnej bazie urządzeń zaprojektowanych i wykonanych z myślą o wynajmie usługi wynajmu Trane zapewniają rozwiązania dla licznych obiektów, takich jak placówki służby zdrowia, centra danych,
obiekty przemysłowe, noclegowe i użyteczności publicznej” – mówi Sai Pinisetti, lider ds. serwisu Trane Europa. „Oferujemy szybkie, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania wynajmu, a nasz zespół kierowników,
inżynierów, serwisantów i specjalistów logistyki pozwala szybko zaspokoić tymczasowe potrzeby klienta, dostarczając sprawnie działający system. Teraz
dzięki aplikacji Trane Selector nasi klienci mogą szybko znaleźć odpowiednie rozwiązania i skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Trane”.
Po zainstalowaniu aplikacji rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów Trane zapewni bezproblemowe działanie urządzenia przez cały okres wynajmu.
Aby pobrać lub skorzystać z aplikacji Trane Selector, zapraszamy na stronę: www.tranerentalselector.com. Dodatkowe informacje dotyczące usług wynajmu Trane można uzyskać, oglądając film lub odwiedzając portal Trane Rental Services. Portal online zapewnia wygodny dostęp do informacji dotyczących
oferty agregatów na wynajem i dostępności w różnych krajach w Europie, w krajach Bliskiego Wschodu i w Indiach.
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