Til alle medlemmer i BUILDINGCONTROL DANMARK
Medlemsmøde nr. 65

Distribueret intelligens til bygningsventilation.

9. marts 2020

Sales Manager Klaus Eliasen fra TROX Danmark har inviteret os ud til en af deres slutkunder for at præsentere os for deres TROX X-AIRCONTROL system.
Klaus Eliasen fortæller: ”Vi ved, at alle møde- og kontor-rum skal være velventilerede for at sikre medarbejdertrivsel og effektivitet, men kan det lade sig gøre
at skabe bedre indeklima og samtidig være energibesparende?
TROX X-AIRCONTROL er udviklet til større bygninger, som f.eks. kontorbygninger, sygehuse eller undervisningsbygninger. Bygninger hvor der er varierende
behov for ventilering.
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Vi besøger Lillegårdens Ventilation i Hobro, hvor Indehaver Steen Kjeldgaard,
forud for mødet, har udtalt: ”Da vi skulle bygge nyt, valgte vi at lave et teknisk
hus med intelligent lysstyring og varmestyring. Ventilationsanlægget, som styres
af X-AIRCONTROL fra TROX, foretager løbende målinger af indeklimaet via
Co2 følere, VOC- luftkvalitetsfølere og fugtighedsfølere i zonerne.
Vi går meget op i at måle og følge indeklimaet i vores eget hus. Ud over at vi
opnår et perfekt indeklima til os selv, giver det os viden som vi kan bruge i rådgivning af vores kunder om indeklima.
Vi er godt tilfredse med TROX X-Aircontrol systemet, der har vist sig at være
både brugervenligt og nemt at implementere.
Product Manager for HVAC systems Jens Antonsen fra OJ Electronics A/S har
en mangeårig erfaring med udvikling og produktion af intelligente systemer til
ventilationsbranchen, og vil på dagens møde gå bag om produktet X-Aircontrol
og fortælle om det tekniske grundlag for systemet, samt forklare hvor energibesparelserne kommer fra ved behovstyret ventilation.
Tid: Torsdag den 2. april 2020, kl. 13:30 – 16:00
Mødested: Lillegården Ventilation, Erhvervsparken 13A, 9500 Hobro.
Program:

Kl. 13:30
Kl. 13:40
Kl. 14.00
Kl. 14:30
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16:00

Velkomst ved Edvin Sanggaard, BCDK
Energibesparelser ved behovstyret ventilation
Jens Antonsen OJ Electronics
Præsentation af X-Aircontrol, Klaus Eliasen TROX
Forfriskning
Rundvisning i Lillegårdens Ventilation’s lokaler
Debat
Afslutning

Tilmelding til medlemsmødet, skal ske senest torsdag den 26.
marts på e-mail til:
BUILDINGCONTROL DANMARK’s sekretariat
(ved Helle Sanggaard) på e-mail hs@sanggaard.dk

Færgevej 14
5600 Faaborg
Telefon +45 20 27 79 36

