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EN FTiRSTAUPPI,AGAN au krre-
klimatgalan - klimatsmart ventilerat
& reglerat arrangerades av Svensk

Venrilation, Energi- och miliotek-
niska fiireningen, Svenska kylteknis-
ka frireningen, Svensk Automation,
Slussen.biz och Nordbygg. MAlet med

lnneklimatgalan, som tr tdnkt aft ar-
rangeras vartannat ir, dr att skapa en

miitesplats mellan olika professioner som jobbar fiir an uppnd
ctt "klimatsman, ventilerat och rcglerat inneklimat". Galan
gick av stapeln en solig kvdllden 18 maj pA Skansens Solliden
iStockholm. Galagdsterna bjrids pi allsing frin slvdlAnders
l-undin som branschkollegor och under kvdllen delades flera
priser ut,

Prisas fiirteknik med ultratjud
Ndr Stora lnneklimatpriset delades ut f<ir sextonde gingen
stod Lindab som irets vinnarc. Fdretaget tilldelas priset fiir
sin produkt UltraLink, en luftfliides- och temperaturmetare.

"Ultral-ink ger nya innovativa m<ijligheter an energieffektivt
sryra luftmdngder och underlitta injusteringrxh luft. An luft-
fliidena dr de avsedda rir ncidvnndigr, bide for att sakerstelh
att inomhusluftens kvalitet blir bra, och for att uppni hiig
grad av energieffektivuet." lyder juryns morivering.

- Priser er ett erkdnnande fiir an vi har rinkt rin och att
rekniken fdrhoppningsvis kan bidra till an skapa sevel betre in-

neklimat som energieffektiviret. Dessa gir hand i hand enligt vir
devis - bygg rdn, ventilera rln. Det blir allt viktigare an bygga

tdn med rdtt inneklimatoch detta pris visar aftvi er pd rdtt vig,
s:iger Thorbjdm Bruzslius, straregisk produkrchef pi Lindab.

Teknologin bakonr llltral.ink bygger pA ultraliud med

sensorer, vilket innebir att inga inskjutande delar som samlar
smuts behiivs. Ultraliudet anvdnds fiir an mata luftfldde och

temoeratur iventilationskanaler. Genom en mer exakt och

noggrann mdtning lven vid liga fliiden och lufthastigheter

skapar det f<irdelar gdllande energieffektivitet, f<irenkling och

rengdring.
Sjdlva tekniken ir samma som anvdnds tillexempelvis

backsensorer pi bilar, det har iven anvints tidigare inom gas-

och vanenindustrin fiir an mita fliiden och tryck.

-Det som er nyftdr att vi har infiin det i ventilations-
branschen. ulraliudet mdter bide temperatur och fliide mellan

tvl punkter.lvdr l<isning finns olika sryrka pA sensorerna. Om
det inte gir igenom en signal iikar man styrkan pi signalen,
vilketgir an g<ira upp emot 20 steg, sdgerThorbi<irn och

fonsdner.

-Detstora problemet idag ir attde mdtkors som finns sitter
igen hdlen som miter vilket resu ltera r ifelaktiga vdrden. Det
giir att minga inte riktigt kan lita pe de varden mm kommer
fram. di det kan finnas smuts i systemet, Med UltraLink visas

alltid rda virde, dnda fram tills det kommer fram signaler

som indikerar att det ar dags fdr ett byte. Planen dr an bygga

vidare pi tekniken med nya funktioner, berdttar Thorbi<irn,

Hederpris tiltldrare
Fiirutom Stora Inneklimatpriset delades iven hederspris ut
till personer i branschen som har gjort viktiga insatser. Priset

gick till Marie-Louise Luthe! Astma- rrh allergif<irbundet,

f<ir hennes arbete ftir de som drabbats av dSlig inomhusmilio,
och Lars Ekberg, ldrare och fiiredragshillare, som p5 en peda-

gogiskt sdn visar pi den komplexa bilden av inomhuskvalitet.
Tre studentpriser delades ocksA ut till elever med toppresultat.
Anna Bono, ventilationsingeniiir frin Yrkeshitgskolan i EnkG
ping, Richard Wid6n, styr- och reglerspecialist frin Yrkeshcig-

skolan i Enkiiping och l-inn6a Sandberg, WS-ingeni<ir {rin
UlCrs yrkeshogskolor i G<iteborg, Katrineholm och Malm<i
fick ett pris pi 3 000 kronorvardera fiir fortbildning. Bakom
prixt stir Energi och Miljcitekniska ftireningen och Svensk

Ventilation. @
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