IMCaP AB
Fastighetsbesiktning
Vi vill skapa en bättre vardag för människor och fastigheter

Vi utför:
OVK besiktning
Energioptimering
Injustering VVS
Projekt & Utredning
IMCaP AB www.imcap.se

OVK

Sedan 1991 finns det en förordning som
innebär att funktionskontroll av
ventilationssystem, OVK, i byggnader ska
utföras. Av reglerna framgår hur
funktionskontrollen går till. Det är
byggnadens ägare som ska se till att den
görs.
Från 2 maj 2011 gäller Plan- och
bygglagen(SFS 2010:900) och plan- och
byggförordningen(SFS 2011:338)
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Energibesparande Förslag
Bostäder och lokaler utgör idag 39 %
av Sveriges totala energiomsättning.
Enligt EU-direktiv; ”Direktivet om
Energieffektivisering”, 2012/27/EU ska
energiomsättningen i
fastigheter minska med 20 % fram till
år 2020.
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Injustering & Flödesmätning
För att byggnader inte ska påverka vår
hälsa negativt när vi använder dem ställs
krav på frisk luft och termisk komfort.
Fullgod inomhusmiljö säkerställs bland
annat genom god ventilation och
temperaturkomfort.
Fastigheten/lokalens utformning och
brukande styr oftast ventilationens
utformning och luftflödets storlek.
Ett väl injusterat ventilationssystem är en
viktig förutsättning för effektiv
energianvändning i byggnader.

Fastigheten

Insamling av
relevant
dokumentation

Bestämma
storlekens art

Injustering

Kontrollmätning
av luftflöden

Injustering enligt
gällande norm

Protokoll

Upprätta
protokoll

Överlämnande
av protokoll

Projekt & Utredning

Bristande underhåll och projekt leder i
slutänden till onödigt stora åtgärder och
kostnader.
Systematiskt arbete med planering och
samordning ger förbättringar nu och inför
framtiden.
En väl fungerande projektering minskar
miljöpåverkan och reducerar kostnaderna
för de installerade lösningarna.

Vi strävar alltid efter att i alla
kundlösningar uppnå högsta
energieffektivitet, vilket innebär reducerad
energianvändning.
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