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Total ventilation i Linköping är ett ventilationsföretag specialiserat på ventilationsarbete och relaterade system samt energifrågor för offentliga miljöer och industri. Företaget startades 2018
och vi är nu åtta anställda som arbetar såväl för att er fastighet
ska må bra som för att era anställda ska få arbeta i en miljö som
är både behaglig och uppfyller de krav som ställs.
Personalen har hög teknisk kompetens och är engagerad. Vi har
korta beslutsvägar och våra dörrar står öppna för er. Vi tar oss an
alla projekt, där unika lösningar, effektivitet och klimatsmarthet
ställs i centrum!
Energieffektivisering är en viktig pusselbit då företag vill minska
sin miljöpåverkan. Vi är stolta över att vi kan vara med och medverka till smartare användning av jordens resurser och står därför
bakom FN:s mål för hållbar utveckling.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

VILKET ÄR DITT BEHOV?
VI HAR LÖSNINGEN!

AV TECH
TAKING PRO-AV TO THE NEXT LEVEL

TAKING PRO-AV TO THE NEXT LEVEL
Med hög kompetens och professionalism är vi din partner.

Vi har kunskapen och erfarenheten att leverera väl genomtänkta lösningar av hög kvalité
när det gäller professionell bild-, ljud-, ljus- och styrsystemsteknik. Detta kan vara allt
från en enstaka informationsskärm till ett komplett AV-system för hörsalar, sportbarer,
kyrkor, idrottsarenor m.m. med allt från förstudie till service och support.

info@avitech.se • www.avitech.se

Vi utför lokalanpassningar som är optimerade för er
och som uppfyller de krav som ställs på inomhusklimat i fastigheter. Med vår expertis säkerställs att ni
får ett energieffektivt eller behovsanpassat system
enligt era önskemål. Certifierade injusterare ser till
att systemet blir injusterat för en optimerad drift. Är
systemet inte korrekt inställt måste anläggningen gå
hårdare, vilket resulterar i en sämre energianvändning
och kortare livslängd för systemet. I samband med
anbud från oss får ni, förutom en genomtänkt installation, en trovärdig lönsamhetskalkyl som underlag för
investeringsbeslut.
Industrier har ofta krav på särskilt anpassade ventilationssystem. Det är viktigt att miljön är personsäker, samtidigt som den ska vara anpassad till
verksamheten. Farliga ångor måste på ett effektivt
sätt ventileras ut, viss produktion kräver en specifik
luftfuktighet och andra industrier behöver ventilationssystem som är specialanpassade till verksamheten. Vilket är ert behov? Vi har lösningen!
Vid nybyggnation är valet av ventilation en viktig del
för att skapa en energismart fastighet. Våra certifierade energiexperter kan utfärda en energibalansbe-

räkning när ni planerar nybyggnation.Beräkningen
säkerställer att nybygget klarar BBR:s energikrav. Vi
simulerar er byggnads energianvändning timme för
timme under ett helt år, så att ni kan känna er säkra
att ni uppnår BBR-krav och rätt energiprestanda.
Energiexperterna kan också beräkna vilken energibesparing som skulle göras vid byte av ett äldre ventilationssystem, samt utfärdar energideklaration av
fastigheter. En energideklaration är giltig i 10 år och
ska göras inom två år efter nybyggnation. Energideklaration behövs även inför försäljning, vid uthyrning,
om byggnaden ofta besöks av allmänheten och är
större än 250 m2.
Vi har besiktningsmän som utför OVK, obligatorisk
ventilationskontroll.
Byt i tid! Som fastighetsägare är det viktigt att ha
en underhållsbudget och en plan för underhåll. Att
utföra ett aggregatbyte i tid är en klok investering.
Ett planerat byte är alltid bättre än ett akut. Ni slipper
stressen och ni får mer tid till konsultation kring vilka
alternativ som kan vara mest lämpliga för era behov.
Vi hjälper er gärna. Kontakta oss för rådgivning kring
just ert projekt!

Håltagning • Rivning • Slipning • Stålrörspålning

SPECIALLÖSNINGAR
ÄR VÅR PASSION!

MV Kylteknik hjälper dig gärna med allt från service och installation av värmepumpar, kyl, frys och värmeåtervinningssystem till energioptimering och projektering. Vi har över 80 års erfarenhet i branschen. Läs mer på www.mvkyl.se

När luften blev avgörande för smaken på lördagsgodiset! Vi
fick förtroendet att genomföra en förbättringsåtgärd till Cloetta
som innebar att systemet där det populära godiset Polly tillverkas skulle anpassas för de specifika förutsättningar som krävs
för att de dragérade godbitarna skulle få rätt smak, konsistens
och utseende. Total ventilation installerade specialanpassad
säkerhetsutrustning för att garantera en explosionssäker miljö,
och säkerställde att rätt luftmängd blåses in i dragéringspannorna, samt att de har rätt luftemperatur. Specialanpassade
avfuktningssystem installerades för att reglera luftfuktigheten.
Allt detta för att skapa rätt luftkvalitet för att godisbiten ska få
helt rätt utseende och konsistens. Total ventilation arbetade för
en god sak!
Inget jobb är för stort! Saab Malmen kontaktade Total ventilation för att utföra byte av ventilationsaggregat där ventilationskanalerna var 2 meter höga och 4 meter djupa. Riktigt stora
dimensioner, med andra ord, men vi tar oss gärna an såväl
stora som små arbeten inom industri. Total ventilation är ett
lösningsorienterat team som brinner för att hitta lösningen till
ert företags behov!

Avfuktning skyddar och bevarar,
en investering som fungerar.
www.munters.com

Barhällsgatan 13
582 39 Linköping
0707-793 85 90
info@totalventilation.se
www.totalventilation.se
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