AKTEA AKADEMI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DRIFTSPERSONAL

ALLT OM UPPVÄRMNINGSSYSTEMET I DIN FASTIGHET

INNEHÅLL

UTBILDNINGSMÅL

DETALJER

Ventilation, värme och kyla hänger
ihop. Kursen ger dig kunskap om
grunderna du behöver känna till för
det vardagliga arbetet med
värmesystemet i din fastighet. Från
värmeproduktion via
värmecentralen till värmetillförsel.
Du får lära dig om vanliga brister i
värmesystem och vad dessa
kan innebära för funktion och
energianvändning. Vi går igenom
vardagliga utmaningar och hur du
löser dem.

Förstå värmesystemets syfte och
förutsättningar för att skapa
ett gott inomhusklimat på ett
energieffektivts sätt. Ge kunskap
i värmeteknik och kunna åtgärda
vardagliga fel och brister.

Datum		

28/9-2022 09.00–12.00

Tid

Max 16 personer

Deltagare

Svenska

Språk		

Digitalt via Teams

Plats		

3 850 SEK ex moms

Pris		

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

I kursen tas bland annat detta upp:

•

Byggnadens värmebalans

•

Värmesystemets uppbyggnad
och betydelse för ett behagligt
inomhusklimat

•

Fjärrvärmecentralen och olika
kopplingsprinciper, värmekurvor, pumpar, växlwware etc.

•

Olika typer av rumsvärmare,
t.ex. radiatorer

•

Värmeproduktion och statistik
för olika värmekällor och
energianvändning

•

Flödesbilder

•

Förståelse för dimensionerande
faktorers påverkan för ett bra
uppvärmningssystem

MÅLGRUPP
Drifttekniker, fastighetsskötare,
bovärdar, fastighetsförvaltare,
miljöinspektörer.

FÖRKUNSKAPER
Arbetserfarenhet i byggnader.

Anmälan

Kontakt		

AkteaAkademi@aktea.se
073 591 60 35
Klicka här!

Mer info

UTBILDNINGSLEDARE
Kursen leds av Tove Jensen, som har
en civilingenjörsexamen i energioch miljöteknik från Karlstads
universitet. Tove har flera års
erfarenhet som VVS-konsult.

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 !”

