Pascal Operate er den nye webbrugerflade der tilbyder nem opsætning og idriftsættelse af behovsstyret ventilation
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Nem styring af behovsstyret
ventilationssystem med Lindab Operate
Lindab Pascal er en færdig styring til et behovstyret ventilationssystem, der
er udviklet til at forenkle og optimere alle faser i systemopbygningen fra
design til installation og vedligeholdelse.
NYHED
Pascal Operate er den nye webbrugerflade der tilbyder nem opsætning og
idriftsættelse. Den giver et fuldt systemoverblik og viden om indeklimaet i
bygningen. Pascal Operate viser detaljerede målinger og data på hele tre

forskellige niveauer: bygnings-, sektions- og rumniveau. Pascal Operate giver
med en kode brugerne af bygningen mulighed for tilgang til disse data. Som
installatør får du nu et endnu smidigere værktøj, som gør arbejdet med
konfiguration og idriftsættelse så enkelt og effektivt som muligt.

Nem betjening med ny, optimeret web brugerflade
•
•
•
•

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

Nye funktioner:

•
•
•
•

Forbedret brugeroplevelse
Adgang fra tablet og pc
HTML5-webcontroller
Komplet systemoversigt

•
•

Overblik over Indeklimaet på enkeltrumsniveau
Nem opsætning og overvågning

Læs mere på www.lindab.dk/pascal

Om Lindab
Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved
deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de
leveres med et højt niveau af service. Vi producerer
ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af
indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte
samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er
lavet af tyndpladestål.Lindab er en international koncern etableret i 24 lande
med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde
i 2020 en nettoomsætning på SEK 9,166 mio.
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