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Airmaster er danskproducerede decentrale ventilationsanlæg til professionelle brugere. Airmaster 
leverer godt indeklima til skoler, institutioner og kontorer med deres rumaggregater. Kontakt deres 
konsulenter, og bliv opdateret på den seneste udvikling.

Læs mere her: https://www.airmaster.dk/
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Airthings blev grundlagt i en innovativ ånd og med et ambitiøst mål: at tilbyde nøjagtige og 
brugervenlige radonmålere til folket og gøre dem lige så almindelige som røgalarmer. Airthings 
blev grundlagt i 2008 og er et globalt teknologiselskab, der ledes af et team af erfarne forskere, 
ingeniører, udviklere og visionærer med et fælles mål; at sprede viden om radon og andre 
indendørs luftforurenende stoffer og udvikle enkle teknologiløsninger til at hjælpe folk med at tage 
sig af deres helbred.

Læs mere her: https://www.airthings.com/da/
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CLIMAID er en dansk tech start-up, der ved hjælp af indeklimamåling og en brugervenlig 
kommunikationsplatform hjælper virksomheder og institutioner med at forbedre indeklimaet.

Læs mere her: https://climaid.dk/
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Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ 
køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Condairs løsninger styrer luftfugtigheden med 
stor præcision, og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Condair har leveret 
køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og de sænker udetemperaturen med 
10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg.

Læs mere her: http://www.condair.dk
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Infolink er et specialiseret og serviceminded IT-team. Kunderne kommer fra forskellige brancher, 
men fælles for dem er, at driftssikker IT er vigtig for deres virksomhed. De benytter Infolinks 
standardiserede IT-pakker til en fast månedspris eller i visse tilfælde specialudviklede løsninger 
tilpasset særlige krav.

Infolink har stort kendskab til tilgængelige produkter på markedet, og r altid med på de seneste 
tendenser. Infolink anvender de nyeste teknologier fra førende producenter af både hardware og 
software, hvilket sikrer, at kunderne altid er helt opdateret på IT-fronten og parat til at møde 
morgendagens udfordringer.

Læs mere her: https://infolink.dk/
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Fantastisk indeklima, lavt energiforbrug, digitalisering, bæredygtighed, laveste 
livscyklusomkostninger og fleksibilitet!

Lindinvent løser denne ligning ved at skabe attraktive indendørs miljøer, der er effektive, 
produktive og komfortable, så personalet trives og skaber værdi i deres organisationer. Med de 
rigtige produkter og personale skaber Lindinvent de rigtige betingelser og løser eventuelle 
problemer både før og efter at de opstår, så dit projekt bliver som du havde tænkt dig og måske 
endda lidt bedre!

Læs mere her: https://www.lindinvent.se/
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Vi tilbringer størstedelen af døgnet indendørs, og derfor har vi behov for et godt indeklima for at 
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fungere og have det godt. Swegon er med dig i alle ejendommens faser for at skabe verdens 
bedste indemiljø med den mindst mulige påvirkning af udemiljøet. Deres forretningsmodeller, 
tjenester, produkter og systemer gør det muligt at finde den rette løsning til hvert unikke projekt.

Læs mere her: www.swegon.dk
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VENT-ordningen er din sikkerhed for et velfungerende ventilationsanlæg, som sikrer et godt 
indeklima med lavt energiforbrug.

Læs mere her: https://vent.dk/
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VVS-leverandør og har kvalitetsløsninger inden for rør og fittings, sanitet, opvarmning, gas, 
brugsvand, afløb og design-produkter til badeværelset.

Læs mere her: www.viega.dk
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Danvak samarbejder med IDA HVAC
IDA HVAC + VVS TF = Danvak
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Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i 
Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau 
gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur.

 

 

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/faglige-netvaerk-oversigt/hvac

