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Den bæredygtige vej
til et sundt indeklima…

Ventilationsbranchen og Teknologisk Institut inviterer:

INDEKLIMAETS TEMADAG 2022

Uanset om du er bygningsansvarlig, bygherrerådgiver,
producent, leverandør eller serviceinstallatør vil
temadagen give dig indblik i den nyeste viden og de nyeste
løsninger indenfor regulering af indeklima i boliger og
bygninger.
Stikord til de indlæg du møder på dagen:
-

Bæredygtige materialer – og godt indeklima

-

Livscyklusanalyser, LCA, for installationer

-

Varme og ventilation på vedvarende energi

-

Case: Katalog af bæredygtige løsningsmuligheder

-

Analyse: Indeklima på plejehjem og i ældreboliger

-

Indeklima i skoler: Ny branchevejledning lanceres

-

Indeklima og hygiejne: hvad har vi lært af Corona?

-

Kvalificeret funktionsafprøvning er effektivt

-

Bæredygtig ventilation i etageboliger

-

Nyt om Phase Change Material, ”PCM 2.0”

-

Ekspert-beretning efter besøg på 20 plejehjem

-

Overblik: bæredygtige veje til godt indeklima

-

EU: ECO-direktivets rolle og betydning

Indlæg tilgængelige online
Alle præsentationer vil være tilgængelige online under hele
arrangementet. Ligesom sidst! Tryk her (ej aktiv endnu)
Udstillere og indlægsholdere
Der bliver stande med udstillinger fra branchens aktører.
Og du får mulighed for at besøge det helt nye
Indeklimalaboratorium på TI i Tåstrup. Du kan møde
indlægsholdere fra bl.a. DTU, Build og Teknologisk Institut.
Programmet er superaktuelt og kan ses på hjemmesiden i
sin helhed. Skriv temadagen i kalenderen og reserver
plads allerede nu. Tryk her
INDEKLIMAETS TEMADAG 2022 er for dig, som
producerer ventilations-, varme- og facadeløsninger; for
dig, der planlægger og indkøber installationer, som
bygningsansvarlig eller bygherrerådgiver; og for dig, der
leverer, installerer og servicerer anlæggene. Brug gerne
QR-scan for tilmelding:
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Tirsdag d. 8. februar 2022 afholder
VELTEK, TEKNIQ-FAV og Teknologisk
Institut står igen bag årets temadag.
Reserver dagen nu, og se frem til at
modtage invitation med et højaktuelt
program. Vi spørger blandt andet: Hvad
har vi lært under Corona og er der en
bæredygtig vej til et sundt indeklima?

