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Framtidens lösning för 
behovsstyrd ventilation

Uppdaterad
funktionalitet

LindabPascal
Ett perfekt inneklimat till lägsta energikostnad

l indab  |   vi förenklar byggandet
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Lindab Pascal är ett flexibelt och energioptimerat system för behovs-

styrd ventilation, ända ner till rumsnivå. Systemet bygger på endast 

fem standardkomponenter och är utvecklat i syfte att förenkla alla steg i 

byggnadsprocessen.

Utrustat med närvarogivare, fläktoptimering, temperaturreglering och 

unik konspjällsteknik som gör det möjligt att hantera upp till 200 Pa med 

lågt ljud, samt ett variabelt luftflöde på 0-100 %, säkerställer Pascal ett 

inneklimat som är optimalt hela tiden och i alla

förhållanden - till minsta möjliga energikostnad.

Flexibel lösning med 
optimal effektivitet 

Pascal har nu uppdaterats med tre nya 
funktioner som gör systemet ännu bättre.
Till höger ser du de tre nyheterna. 

Nyhet
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Variabelt luftflöde och temperaturreglering

0-100%

Lindabs aktiva kylbafflar är Eurovent-certifierade 
och testade enligt standarden EN-15116.
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Förbättrad användar-

vänlighet för ännu enklare 

styrning och reglering. 

UltraLink med VAV-spjäll

Möjlighet att addera UltraLink

med inbyggt VAV-spjäll för maximal 

prestanda och energibesparing.

Kompatibelt med

vattenburna system

Kan nu även kombineras med

Lindabs effektiva kylbaffelsystem 

för ventilation, värme och kyla.

1
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Fördelar för alla behov

Energiprestanda 
Med funktioner för fläktoptimering och behovsstyrning 

med 0-100 % variabelt luftflöde elimineras all onödig 

energianvändning, Jämfört med traditionella VAV-sys-

tem kan du med Pascal spara minst 50% energi och 

hela 80% jämfört med konstantflödessystem (CAV).

Lägre livscykelkostnad 
Pascal ger snabbare driftsättning och minskar driftkost-

nader radikalt, vilket gör investeringen lönsam direkt. 

Utöver det hålls underhållskostnaderna till ett minimum 

tack vare ett få antal komponenter, hög kvalitet och enkla-

re styrning. 

Pascal är inte bara en energibesparande lösning för behovsstyrd ventilation. Lösningen är också resultatet av 30 års 

erfarenhet av forskning och utveckling inom ventilation och inneklimat. Till exempel är varje komponent i Pascalsyste-

met intelligent och kan kommunicera. Systemet har dessutom programmerats med förinställda standardsvärden, där 

värdena satts utifrån mängder med analyser och tester för ett optimalt inneklimatet. När du väljer Pascal till ditt projekt 

gör du därför ett tryggt val, och får en beprövad lösning där branschledande kunskap och teknisk innovation finns 

inbyggt i systemet.

PascalTradionellt VAV
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Installations- och driftskostnader

Produktivitet

Energikostnad

Tid

Enkel installation 
Lösningen baseras på endast fem standard-

komponenter som är förprogrammerade i fabrik.

Levereras med fördefinierade program där standard-

värden redan finns inlagda. Ingen traditionell injustering 

behövs, bara en enkel systemkonfiguration.
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Enkel integrering

För att säkerställa att du drar nytta av Pascals samtliga funk-

tioner på ett optimalt sätt är det viktigt att systemet hanteras 

av Lindab, som är expert på inneklimat, innan dess att bygg-

nadens BMS-system kopplas på. Den intelligenta mjukvaran 

i Pascal förenklar såväl övervakning som driftsättning av ditt 

system, och med Exoline Bus systemet möjliggörs dessutom 

kommunikation mellan Pascal och andra Regula-enheter.

Flexibelt och framtidssäkert 
Pascal erbjuder hög flexibilitet också för framtida

förändringar i arkitektur och planlösning. Med en flexibel inställ-

ning kan fler don läggas till, utan att systemet behöver justeras 

om. Även en ny rumsindelning kan lätt justeras med en enkel 

ändring i konfigurationen.  

Fullriggaren
Ramlösa friskola
Fornebuporten

Läs mer på

Lindab.se/pascal

Webbaserad driftsättning 
Nytt användarvänligt gränssnitt ger dig direktåtkomst via webben 

var som helst ifrån. Som installatör får du nu ett ännu smidigare 

verktyg som gör arbetet med konfiguration och driftsättning så 

enkel och effektiv som möjligt. 

Integration
med BMS-system

Perfekt
inneklimat

Lindab 
expert

Alarmering

Styrning

Reglering

Optimering

Driftsättning

1 2 3

Fornebuporten
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Regula Master
Central styrenhet med enkel 
reglering av luftmängd, fläkt-
optimering och driftskontroll. 

Regula Combi
Flexibel rumstemperaturregulator 
med förinställda Pascalprogram 
och justerbara parametrar.

Tilluftenhet
Tilluftsdon med inbyggd 
närvarogivare, anpassat för
0-100 % variabelt luftflöde
med bibehållen coandaeffekt.

VRU
Reglering av frånluft på 
enkelt sätt. Kan ersättas 
med UltraLink.

Så funkar Pascal 

MBBV
Exakt volymflödes-
reglering av luftflödet upp till 200 
Pa. Och samtidigt låg ljudnivå.
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Uppgradera till ett
energioptimerande system
Nu finns även möjligheten att ersätta en av Pascals standard-

komponenter, luftflödesregulatorn VRU, mot UltraLink (FTCU) 

med VAV-spjäll. På så sätt maximerar du prestandan fullt ut och 

förvandlar din redan mycket effektiva lösning till ett

system som är helt och hållet energioptimerande.

Eliminerar 
ökat tryckfall
 

Hög
driftsäkerhet

Effektiv
reglering 

Exakt
mätning

Minimal
rengöring

Maximal
energieffektivitet

Revolutionerande
teknologi för exakt
mätning och reglering av 
luftflöde utan ökat tryck-
fall i ventilationssystem

Välj till
UltraLink

inside
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Som din partner utvecklar vi en komplett, energieffektiv lösning som är skräddarsydd för 

dina och användarnas behov - samt stöttar dig genom hela processen. Vi hjälper dig att 

planera, dimensionera och optimera ditt projekt med våra unika IT-verktyg. Vi tillhandahål-

ler fullständig dokumentation om dina system och produkter. Och du kan dra nytta av den 

kunskap vi byggt upp efter att i mer än 30 år utvecklat ventilationslösningar för framtidens 

behov.  Läs mer på lindab.se.

Lindab Connect

Våra komponenter kan kommunicera med varandra och med hjälp av vår cloud-

plattform Lindab Connect kan du styra, övervaka och göra förändringar i realtid.

Kundanpassade
ventilationslösningar

Energioptimerande lösningar
Innovativa lösningar för exakt

mätning med hjälp av ultraljuds-

teknologi. UltraLink, med eller

utan VAV-spjäll, eliminerar all

onödig energianvändning.

Lindab Connect
Molntjänst som möjliggör uppkopplade 

system som kommunicerar och optimerar 

prestandan. Enkel åtkomst, reglering och 

övervakning i realtid. 



9

Inneklimatlösningar
Brett sortiment av energieffektiva lösningar, 

både vattenburna och luftburna klimatsystem, 

inklusive samtliga komponenter och tillbehör 

såsom don, galler, ventiler m.m. 

Brett utbud av intelligenta verktyg 

för förenklat byggande och

effektivare processer, såsom

Vent Tools, lindQST, TEKNOsim 

och CADvent-plug in till MagiCAD.

Brandsäkerhet
Komplett sortiment av lösningar för 

brand och rök, såsom brandspjäll 

och styrsystem för dessa. 

Ventilationsprodukter
Komplett utbud av kanalsystem och 

komponenter, såsom spjäll, ljuddämpare 

och Lindab Safe med täthetsklass D.

Luftbehandling
Fläktar och luftbehandlings-

aggregat, både modulära och

i kompakt utförande, för olika

typer av användningsområden.



På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar. Dels för alla de 

kunder och partners som använder våra produkter och lösningar, dels för alla de 

människor som bor eller arbetar i våra byggnader. Vi förenklar byggandet och bidrar 

till att skapa ett hälsosamt inneklimat. Det innebär att mindre resurser används, till 

nytta för miljön, och att människor mår bättre.

  

Vår vision, optimal komfort, handlar om att uppnå bästa möjliga innemiljö, där frisk luft 

givetvis är en förutsättning. Med passion och kunskap ökar vi nu våra satsningar för 

att kunna erbjuda marknadens bästa inneklimatlösningar i sunda hållbara byggnader.

A good thinking company

Good thinking är en djupt rotad filosofi som leder oss i allting vi gör. Det är vår fasta 

övertygelse att gott tänkande leder till goda lösningar på de utmaningar vi alla står 

inför. Att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör saker och ting är därför viktigt för oss. 

För goda tankar är inte enbart en fråga om att göra livet enklare och mer bekvämt för 

våra kunder och användare. Det är också en fråga om att tänka i ett globalt perspek-

tiv, hela tiden. Med vetskapen att vi på Lindab bidrar till att göra världen bättre.

Vi förenklar byggandet
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www.lindab.se

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som 

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom 

att designa innovativa produkter och lösningar som 

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv 

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att 

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att 

utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet

www.lindab.com


