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Expoväst, som arrangerades av
VVS-Slussen, samlade ett an-

tal leverantörer inom vvs-bran-
schen, med stort deltagande
från i synnerhet ventilations-
och värmeföretag, medan sani-
tetsproduktleverantörerna sak-
nades.  I samband med mässan
hölls också ett antal kortare se-
minarier om bland annat ”Fu-
ture City”(som du kan läsa mer
om på sidorna 100-101 i detta
nummer), ett projekt som drivs
av VVS Tekniska Föreningen,
om fukt, om solskydd och om
inomhusklimat.

Hård konkurrens
För andra året i rad utdelades
Stora Inneklimatpriset. Vinna-
re blev LindinVent AB från
Lund.  I hård konkurrens med
de övriga nominerade, Fläkt
Woods, Siemens Building Tech-
nologies och PM-Luft, vann Lin-
dinVent med det aktiva tillufts-
donet IDCC (e&m nr 3-03).
Prisutdelningen förrättades av
kommunalrådet i Göteborgs
stad Kia Andreasson. Lindin-
Vent tilldelades Stora Innekli-
matpriset med motiveringen:

”Företaget har visat prov på
ett stort mått av nytänkande

inom ett traditionellt område.
Med sitt aktiva tilluftsdon IDCC
(Intelligent Diffuser for Clima-
te Control) har man utvecklat
en produkt som kan bidra till
ett gott inneklimat genom in-
byggd mätning och styrning av
den faktiskt tillförda luftens
mängd och tillstånd. Samtidigt
kan donet skapa mätprotokoll
som underlättar en kvalitetssäk-
ring av luftbehandlingssystemet
ända ner på donnivå. Konstruk-
tionen gör att mycket stora
tryck- och flödesområden kan
hanteras med bibehållen funk-
tion och med låg ljudnivå. Det-
ta ger ett brett spektrum av
möjliga kommersiella tillämp-

ningar men dessutom en stor
flexibilitet vid förändrade drift-
förutsättningar. Möjligheten att
säkra rätt lufttillförsel vid rätt
tidpunkt ger också förutsätt-

LindinVent årets vinnare av Stora Inneklimatpriset
I samband med Bygg- och
anläggningsmässan
Expoväst i Göteborg
utdelades för andra gången
Stora Inneklimatpriset.

Thomas LIndborg, Lindivent, tar emot Stora Inneklimatpriset av
kommunalrådet Kia Andreasson.

ningar för en långsiktigt begrän-
sad energianvändning. Försla-
get uppfyller därmed förutsätt-
ningarna för priset på ett allde-
les utmärkt sätt.”

Instiftades av VVS-Slussen
Stora Inneklimatpriset instifta-
des 2001 av VVS-Slussen i sam-
arbete med VVS Tekniska För-
eningen, Svensk Ventilation
och Svenska Kyltekniska Fören-
ingen. Stora Inneklimatpriset -
för inneklimat, energi och vvs,
tilldelas företag eller organisa-
tion som till kommersiell an-
vändning utvecklat en betydel-
sefull produkt eller tjänst. För
att anses som betydelsefull skall
produkten ha en innovativ ka-
raktär och bidra till en förbätt-
rad inneklimatkvalitet med
långsiktigt begränsad resursan-
vändning. Vid årets utvärdering
har också teknologer från Chal-
mers deltagit.

Mark Kretz

Öka fastigheten!
På Elmia Fastighet möter du branschens beslutsfattare ansikte mot ansikte. Fackmässan för fastighets-

förvaltning arrangeras på Elmia i Jönköping 23–25 september 2003. Vill du vara med? Kontakta oss!
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