En professionel status på
jeres nuværende indeklima
og problemstillinger

EXPERO
Indeklima-tjek

Få en status på jeres nuværende indeklima, komfort og
problemstillinger. Vi besøger jer og gennemgår jeres udfordringer
sammen med jer. Vi tjekker jeres luftkvalitet, og gennemgår
bygninger og evt. anlæg relateret til problemerne.
Et indeklimatjek vil særligt være vigtigt, hvis:
•

I føler, at jeres indeklima er tungt

•

I har brugere eller medarbejdere, der beklager sig over træk,
kulde eller varme?

•

I har svært ved at styre temperaturer, luftskifte eller
luftfugtighed?

Et godt indeklima sikrer bedre arbejdsforhold og resulterer ofte
langt færre sygedage og generel bedre trivsel.

Vi tilbyder desuden mulighed for sidemandsoplæring.
Ønsker I fx. at opkvalificere en medarbejder? Kontakt
os og vi finder en god løsning, der passer til jeres
behov.

Et indeklima-tjek består af:
Besøg af en EXPERO-ekspert

OBS! Et indeklima-tjek er ikke
et komplet tjek af alle rum og

Interview om udfordringer med den driftsansvarlige
og enkelte brugere
Tjek af komfort og de fysiske rammer
Mekanisk tjek af luftkvalitet
Hurtig kortlægning af evt. systemer og enheder ift.
problemstillinger
Anbefalinger og løsningsforslag på problemstillinger
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kortlægning af alle systemer.
Et indeklima-tjek sætter fokus
på de største udfordringer og
eksekverbare løsningsforslag.

Vores
eksperter
EXPEROs eksperter har 20 års erfaring
med indeklima, ventilation og varme. Vi
er eksperter i Bygningsautomatik (BA) og
Central Tilstandskontrol og Styring (CTS)
og vi tager indeklima seriøst. BA og CTS er
kun nogle af vores værktøjer. Har I ingen af
disse systemer vil vi stadig være i stand til
at løse udfordringer med jeres indeklima.

Andre services

EXPERO tilbyder faste serviceaftaler og drift af bygninger, kontorer og skoler – med det formål at skabe
det bedste indeklima og den bedste driftsøkonomi.
EXPERO forestår ligeledes projektering, kortlægning
og udbud ved etablering af nye automatik-anlæg.
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