
Endnu bedre styring af ventilations-
systemet. Ny weboptimeret brugerflade 
til Lindab Pascal. 

 Godt overblik. 
Nem styring.



Et sundt og intelligent indeklima  
med Pascal 
Lindab Pascal er en færdig styring til et  behovstyret ventila-

tionssystem (DCV), der er udviklet til at forenkle og optimere 

alle faser i systemopbygningen fra design til installation og 

vedligeholdelse.

Pascal er meget mere  
end et sundt indeklima 

• Lavt energiforbrug 

• Stor fleksibilitet 

• Patenteret åben løsning til regulering af ventilationen

• Reducerede installations-, drifts-  

og vedligeholdelsesomkostninger 

• Ny, optimeret web brugerflade til systemovervågning  

og idriftsættelse 

Brugen af Pascal Operate   

Pascal Operate er den nye web brugerflade der tilbyder  

nem opsætning og idriftsættelse af Pascal systemet.  

Pascal Operate giver et komplet systemoverblik  

og viden om indeklimaet i bygningen fra ét adgangspunkt.

Den nye brugerflade giver detaljerede målinger og data på  

tre forskellige niveauer: Bygnings-, sektions- og rumniveau.

 
Kompatibel med 

vandbaserede 

løsninger

Data på  

enkeltrums- 

niveau 



Nem betjening  
med ny, optimeret  
web brugerflade 

Data på  

enkeltrums- 

niveau 

Nye funktioner

• Forbedret brugeroplevelse

• Adgang fra tablet og pc

• HTML5-webcontroller

• Komplet systemoversigt 

• Overblik over Indeklimaet på enkeltrumsniveau 

• Nem opsætning og overvågning

Forskellige bygninger har forskellige behov.  

Med Pascal får du fuld fleksibilitet til at optimere i et 

åbent system og få præcis den løsning, der passer til 

din bygning.  

Pascal Operate er mere end blot en brugerflade

Al Lindabs viden og erfaring  

inden for indeklima indsamles  

i softwaren og gøres tilgængelig for 

brugeren i en standardpakke. 

• Gennemtestet af Lindab

• Pascal Operate leveres 

med foruddefinerede tilvalg 

baseret på vores anbefalinger 

i henhold til standarder og bestemmelser

• Pascal Operate understøtter opbygningen  

af et energieffektivt ventilationssystem

• Pascal Operate leveres med en installationsvejledning  

til hurtig opstart



www.lindab.dk

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer 

os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et 

sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredyg-

tige bygninger. Vi stræber efter at designe bruger-

venlige, innovative produkter og løsninger og sikre 

en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger 

hele tiden at optimere vores virksomhed, så vi kan 

reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør 

vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores 

produkter og løsninger med brug af et minimum af 

energi og naturlige ressourcer og derved mindske 

de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender 

stål i vores produktion, og stål er et af få materi-

aler, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, 

uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et 

lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet


