
Försäljningschef, Stockholm

Göran Andersson

Tel 010-454 44 52

goran.andersson@ebmpapst.se 

På ebm-papst huvudkontor i Järfälla finns vår nyrenoverade fläktskola för workshops, seminarier, målgruppsspecifika utbildningar samt demonstra-

tioner. Det innebär att vi har utökade möjligheter att, utöver teoretisk information och utbildning, även praktiskt kunna visa vad som händer och 

vad man bör tänka på i samband med energieffektivisering och utbyte av fläktar. Under de 44 år vi funnits i Sverige har vi samlat på oss mängder av 

erfarenheter som vi vill dela med oss för att göra er vardag enklare. 

ebm-papst AB, Fläktskola

Vi har satt ihop ett utbildningspaket, ”Bas för installatörer”, där vi primärt riktar oss till installationsföretag och där vi varvar teori och praktik under 

en heldag. Detta baspaket kan både kortas ner eller byggas på med ytterligare fördjupningar i de olika delarna utifrån era behov, önskemål och 

tillgång till tid.

På följande sida finner ni ett sammansatt utbildningsprogram, men vi tar gärna emot eventuella önskemål eller behov av modifieringar i innehållet. 

Undertecknad eller er lokala säljrepresentant hjälper gärna till att utforma innehållet efter era behov och ser fram emot att få ta emot er intresse-

anmälan. Lokalernas storlek och utformning gör att ”Bas för installatörer” lämpar sig som bäst för grupper på mellan 2 till 12 personer.

Varmt välkomna!



Företagspresentation

 -Kort presentation av ebm-papst som världsledande producent och vilka resurser som står till ert och vårat förfogande

Presentation ebm-papst AB avdelning Ventilation Retrofit

 -Vår produktportfölj

 -Hur vi jobbar, vad vi kan bistå med

 -Dialog hur vi bäst kan samarbeta med just er

EC-motorn  

 -Hur fungerar den

 -Hur reglerar vi den

 -EC-motorns fördelar 

Fläkttyper

 -Aerodynamik, Hur ser ett effektivt fläkthjul ut

Att välja fläkt

 -Vad ska man tänka på

 -Vilka data behövs

 -Hur mäter vi på rätt sätt och på rätt plats

 -Vilken typ av fläkt är effektivast i det enskilda fallet

 -Dimensioneringsprogram på hemsidan

Fläktinstallation

 -Teori och praktiska övningar: 

 -Hur installation av olika fläkttyper går till

 -Vad är viktigt att tänka på

 -Optimera besparingen, undvik fällor

 -Vi byter fläktar i aggregat och visar på viktiga detaljer och skillnader mellan olika lösningar  

 -Felsökning

Vibrationsdämpning

 -Varför och hur 

Akustik 

 -Akustiska fenomen

 -Var uppstår ljudet?

 -Akustikberäkning

Styr & Regler

 -Teori och praktiska övningar:

 -Inkoppling och programmering av analog reglering, 0-10

 -Inkoppling och programmering av reglering via MODBUS  

Utbildningsprogram - Bas för installatörer


