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Fyra nominerade till Stora Inneklimatpriset 2003 
 
Scandfilter har nominerats för ScandfilterConsept™ 
Scandfilter har utvecklat ScandfilterConsept™ som innebär att man tar ett helhetsgrepp 
om verksamhetens eller fastighetens alla delar; från inledande miljö- och energianalyser 
till åtgärdsförslag och slutligt genomförande. Arbetsprocessen kan beskrivas i ett 
tolvstegsprogram. Scandfilter har också byggt upp ett externt nätverk av 
teknikspecialister som agerar som agenter under det koncept som kallas 
ScandfilterConsept™ eller förkortat SFC™. 
 
Lindab Climate har nominerats för Regula Secura 
Regula Secura ger optimerad drift och säkerhet mot kondens. Regula Secura styr genom 
att påverka utsignalen till ställdonet och är endast i drift då det finns signal till ställdonet 
för att öppna ventilen. När styrsignalen inte kallar på kyla finns inget behov för aktivering 
av Regula Secura. Regula Secura har en sensor som är monterad på tilloppsröret på 
baffeln eller fasadapparaten. Då sensorn indikerar kondens på tilloppsröret, stänger 
Regula Secura ventilen tills det att kondensvattnet har torkat upp. 
 
Kontrollelektronik har nominerats för frikyla 
Kontrollelektronik har utvecklat och konstruerat ett unikt kylningssystem för bl.a. 
radio/telefonstationer som baseras på framför allt frikylning. Allt från små till större 
frikylningssystem, som verkligen sparar dyrbar energi. Genom att använda 
frikylningsystem så sparas stora mängder energi och därmed pengar och miljön framför 
allt. 
 
Anders Nyquist Arkitektkontor/Ecosystem i Skandinavien har nominerats för 
GreenZone 
GreenZone genomsyras av en helhetstanke som bygger på hur vi, på bästa sätt, kan 
hushålla med naturens resurser inom byggsektorn. Utan att behöva tumma på funktion 
eller komfort. Helhetstanken har funnits med genom hela projektet, från projektering och 
byggprocess till kvarterets olika verksamheter.  
Alla som har varit delaktiga i projektet, både under byggnadsprocessen och senare i 
respektive verksamhet, har genomgått en miljöutbildning och all verksamhet 
miljöcertifieras enligt ISO 14001. 
 
Stora Inneklimatpriset 2003 kommer att delas ut på Nordbyggmässan, vid entrétorget, i Stockholm den 18 
mars klockan 16.15. Prisutdelare är miljöminister Lena Sommestad och konferencier. Vid prisutdelningen 
närvarar de fyra företag/organisationer som blivit nominerade till priset och den slutliga vinnaren presenteras.  
 
Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med VVS Tekniska 
Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen.” för inneklimat, energi och vvs, tilldelas 
företag eller organisation som till kommersiell användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att 
anses som betydelsefull skall produkten ha en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad inneklimatkvalitet 
med långsiktigt begränsad resursanvändning. ” 

 
 


