
TEKNIKUTBILDNING FÖR DRIFTSPERSONAL

STYR- & REGLERTEKNIK

INNEHÅLL 
Rätt optimerade system 
har en stor påverkan på 
energikostnaderna och 
inomhusklimatet. Kursen om 
styr och regler behandlar 
värmesystem och ventilation 
och är  en teknikutbildning 
för driftpersonal på en 
grundläggande nivå.

Kursen ger förståelse 
för inomhusmiljö och 
energianvändning genom 
gemensamma problemlösningar 
och analyser utifrån verkliga 
exempel. 

Under kursen kommer vi också 
analysera och tolka driftbilder. 
Med särskilt fokus på avläsning 
och förståelse för systemets 
uppbyggnad och reglering 
går vi igenom symboler och 
flöden för olika system och gör 
felsökningar i system som felar.  .  

A K T E A  A K A D E M I

UTBILDNINGSMÅL
Kunna skapa ett bra 
inomhusklimat med en effektiv 
energianvändning. 

Få en grundläggande förståelse 
för de energitekniska systemen. 

Kunskap om att läsa av, 
analysera och felsöka driftbilder.

MÅLGRUPP
Drifttekniker, fastighetsskötare, 
bovärdar, fastighetsförvaltare.

FÖRKUNSKAPER
Arbetserfarenhet i byggnader, 
kursen är på grundläggande 
nivå.

UTBILDNINGSLEDARE
Kursen leds av Jonas Pettersson 
som arbetar med 
driftövervakning i styrsystem 
och har utvecklat en 
styrstandard åt en av Akteas 
största kunder. Jonas är 
certifierad energiexpert, med 10 
års erfarenhet som elektriker 
innan han utbildade sig till 
energispecialist.

DETALJER
Datum 

Tid

Deltagare 

Språk  

Plats 

Pris 

Anmälan 

Kontakt  

Mer info 

4/10-2022 

09.00–12.00

Max 16 personer 

Svenska

Digitalt via Teams

3 850 SEK ex moms

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

AkteaAkademi@aktea.se 
073 591 60 35

Klicka här!

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

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

https://forms.office.com/r/9BD9bCYHLj
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