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ebm-papst har använt sig av EC-motorer för 
fläktdrift i över 40 år.
EC-motorer möjliggör många gånger en halv- 
ering av ventilationens totala energiförbrukning. 

– Vi gick tidigt i bräschen för den här teknologin. 
Det är företagets långa erfarenhet av såväl venti-
lationslösningar som motorteknologi, tillsammans 
med stora satsningar på forskning och utveckling, 
som fortsatt placerar oss i framkant av utveckling-
en, säger Göran Andersson, försäljningsingenjör 
och produktspecialist på ebm-papst.

– Vi är specialister på att ta fram optimala och
kundanpassade lösningar när det gäller moder-
nisering och energieffektivisering av befintliga
ventilationssystem. Med våra fläktar kan du få
lägre driftkostnader, reducerade ljudnivåer, för-
bättrade luftflöden samt möjligheten till intelli-
gent fläktstyrning.

Nu tar företaget nästa innovativa steg med hjälp 
av Tysklandbaserade ebm-papst Neo, som 
utvecklat det digitala systemet Building Connect. 
– Building Connect, sprunget ur de senaste 
fyra-fem årens digitaliseringsutveckling, har
varit ett intensivt men naturligt nästa steg, fort-
sätter Göran.

– Med Building Connect får du en flexibel, skal-
bar och kostnadseffektiv lösning, som hjälper
dig ta kontrollen över såväl förbrukning som 
inomhusklimatet i ett komplett, integrerat fastig- 
hetssystem. Systemet övervakar, kontrollerar

och kommunicerar luftkvaliteten i realtid. Utan 
övervakning tenderar fastigheter ventileras mer 
än nödvändigt vilket, utöver högre kostnader, 
även kan skapa komfortproblem med till exem-
pel fukt och kyla, för att inte tala om att det gör 
klimatet en otjänst.

– Building Connect är RESET-certifierat; värl-
dens första sensorbaserade byggnadsstandard
för kommersiella byggnader, säger Susanne
Lohmann, affärsutvecklingschef på ebm-papst.

– Insamlade data från sensorerna skickas vidare 
till Building Connect, där de analyseras och
illustreras grafiskt i ett lättnavigerat och över-
skådligt interaktivt system, vilket möjliggör
granskning, analys och optimering. Building
Connect är långt mycket mer än ett ventilatons-
system! Det är en komplett molnbaserad platt-
form som presenterar exakta data av luftkvalitet, 
energibesparing samt underlättar fastighets- 
automation för hyresrätter, skolor, kontor, varu-
hus och alla typer av kommersiella byggnader. 

I plattformen kan du bland annat övervaka och 
samla in data om hur många människor det finns 
i olika delar av byggnaden, av behörighets- och  
säkerhetsskäl. Du kan också mäta energibespa-
ringen, vilket är intressant för bland annat fastig-
hetsägare, som vill granska och jämföra byggnader 
ur ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.

– Företag med flera byggnader, kanske spridda
på olika orter, kan med hjälp av Building Connect 

koppla samman dem på en gemensam plattform 
för att jämföra och ta lärdom av det – kanske 
som en del i ett pågående hållbarhetsarbete.

Systemet lär sig automatiskt av algoritmer som 
användarbeteenden, aktivitet och byggnadsmiljö 
och blir därmed ”smartare” och anpassar sig 
med tiden till att bli precis det du vill få ut av det.

– Det är användarnas behov som sätter prägeln
på Building Connect-systemet och möjligheterna
är närapå oändliga!

Läs mer på ebmpapst.se

ebm-papst har länge varit kända som marknadsledande tillverkare i ventilationsbranschen.
Nu lanserar företaget lösningen ebm-papst Building Connect, en molnbaserad plattform som möjliggör 
kontroll av luftkvaliteten och effektiv energioptimering.
Med Building Connect får du ett intelligent, integrerat och användarvänligt ekosystem för hela
fastighetens inomhusmiljö.

EN SMARTARE BYGGNAD
– NY PLATTFORM GER DIG
KONTROLL ÖVER INOMHUSMILJÖN

”VI GICK TIDIGT I 

BRÄSCHEN FÖR 

DEN HÄR 

TEKNOLOGIN. 

TRAFIKVERKETS NYA
HUVUDKONTOR UTMANAR
OCH INSPIRERAR


