AKTEA AKADEMI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DRIFTSPERSONAL

VENTILATIONSTEKNIK FÖR
ETT BRA INOMHUSKLIMAT

INNEHÅLL

UTBILDNINGSMÅL

DETALJER

För skapa ett komfortabelt inomhusklimat och för att byggnaden
ska må bra behövs ett väl fungerande ventilationssystem. Kursen i
ventilationsteknik ger kunskap i
olika typer av ventilationssystem,
hur de ska fungera, liksom vanliga
brister i ventilationssystemen och
vad dessa kan innebära för funktion och energianvändning. Du lär
dig om vardagliga utmaningar och
hur du löser dem.

Förstå ventilationens syfte och
förutsättningar för att skapa
ett gott inomhusklimat på ett
energieffektivt sätt. Ge kunskaper
i ventilationsteknik och kunna
åtgärda fel och brister.

Datum		

21/9–2022

Tid

09.00–12.00

Deltagare

Max 16 personer

Språk		

Svenska

Plats		

Digitalt via Teams

Pris		

3 850 SEK ex moms,

Anmälan

Anmäl dig här - först
till kvarn samt senast
7 dagar före kursstart

Kursen innehåller bland annat:

FÖRKUNSKAPER

Kontakt		

AkteaAkademi@aktea.se
073 591 60 35

Arbetserfarenhet i byggnader.

Mer info

Klicka här!

•

Olika kategorier och typer av
ventilationssystem med systemens olika delar

•

Kopplingen mellan energianvändning och ventilation

•

Hur ett ventilationssystem ska
se ut och fungera

•

Verkningsgrader och
nyckeltal

•

Vardaglig skötsel av
ventilationssystem

•

Resultat av ett ej fungerande
ventilationssystem

•

Ventilationssystem i ett helhetsperspektiv med värme
och kyla

MÅLGRUPP
Drifttekniker, fastighetsskötare,
bovärdar, fastighetsförvaltare och
miljöinspektörer.

UTBILDNINGSLEDARE
Kursen leds av Matthias Eriksson
som har arbetat med fastigheters
ventilationssystem sedan 2016.
Matthias är certifierad besiktningsman och är specialist på ventilation. Han har utfört besiktningar av
hundratals ventilationssystem,
i allt från skolor, till sjukhus,
brandstationer och bostäder.

OM OSS
Aktea är en oberoende konsultbyrå inom energieffektivitet, elektrifiering
och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Med bas i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala erbjuder vi tjänster
inom energieffektivisering, solel, energistrategi, energisamordning och
problemfri förvaltning över hela Sverige. Målet är att stärka fler kunders
lönsamhet, bidra till ett bättre klimat och en hållbar utveckling.
Läs mer på www.aktea.se

“ VÄ L K O M M E N AT T VÄ X A
H O S O S S P Å A K T E A !”

