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AURA IEQ VISUALS® 
Inomhus Miljökvalitet (IEQ) visualiseringskoncept 

DEN FRÄMSTA UTMANINGEN 

Varje byggnadsägare eller förvaltare vill att människorna i dess byggnad ska vara 
välmående, belåtna och produktiva. Uppenbart! Men vad händer om de inte är det eller om 
man är osäker på om de är det?  

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men 
de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad. 

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom människors komfort och luftkvalitet 
på arbetsplatsen uppenbaras? Om det fanns ett lättillgängligt verktyg, antingen för att erbjuda 
byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte 
uppnå högsta möjliga kvalitet på inomhusmiljön? 

GRUNDLÄGGANDE OMSTÄNDIGHETER 

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är ett komplext fenomen som omfattar två huvudområden. 
Människans komfort är det ena och luftkvalitet det andra. Båda påverkar välbefinnande och 
hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns 
närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader. 

Det finns en uppfattning bland många av de som är involverade inom bygg- och 
anläggningsindustrin att Building Management Systems (BMS), som reglerar inomhusklimatet, 
ger all nödvändig information för att bedömning av Inomhus Miljökvalitet (IEQ) ska kunna 
leda till en tillfredsställande mätning av termisk komfort. Men ingenting kan vara mer 
felaktigt. 

Med mycket få undantag är de parametrar som mäts begränsade och gäller endast 
”rumsnivå”. Trots den ökande tillämpningen av dagens IoT-liknande sensornätverk kan 
situationen på en specifik arbetsplats eller en bostad inte hanteras av dessa BMS-teknologier, 
vare sig traditionella eller nya.  

Ett mycket bredare spektrum av parametrar bör beaktas med hjälp av mobil mätutrustning, 
som möjliggör mätningar vid brukarnas arbetsplats eller i deras bostad. 

Det är framför allt vid två omständigheter då insyn i Inomhus Miljökvalitet (IEQ)  är 
nödvändig: 

• För det första, i nya byggnader under garantiperioden efter färdigbyggandet, antingen 
före inflyttning när en byggnad ännu inte är inredd eller under de första åren efter 
inflyttning (flera år). 

Viktiga frågor i båda situationerna är: "följer denna byggnads inomhusmiljö lagliga eller 
kontraktsmässiga prestandakrav och hur kan Inomhus Miljökvalitet (IEQ)  
kategoriseras utifrån gemensamma standarder?" 

• För det andra, en byggnad som redan är i bruk, antingen gammal eller ny, d.v.s. under 
uthyrningen. Om byggnadens brukare uppfattar sin fysiska arbetsmiljö 
otillfredsställande förväntar de sig interventioner för förbättring. Men personlig 
uppfattning och fysisk verklighet är olika saker.  
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Alltså är den främsta frågan angående missnöjda brukare: ”Kan klagomålet ifrågasättas innan 
någon åtgärd övervägs? 

Sett från ett större perspektiv kan den huvudfråga som ställs vara: ”Är den här byggnaden 
hälsosam?” 

Att svara på dessa frågor kräver ett brett utbud av instrument för att undersöka IEQ genom 
mätning (kort sikt) eller övervakning (lång sikt) och även genom att visualisera vad som anses 
vara osynlig verklighet. 

Inte bara de som är involverade direkt i design- och byggindustrin eller anläggningsförvalt-
ningen behöver pålitlig instrumentering. Det behövs också i vetenskapens, industrins och 
utvecklingsprodukternas värld då dessa är viktiga aktörer inom IEQ-fältet. 

GRUNDLÄGGANDE MÅL 

Vad kan vi förvänta oss från IEQ mätutrustning? 

På grund av det stora antalet byggnader, gamla och nya, där man skulle kunna tillämpa en ny 
syn på inomhus miljökvalitets (IEQ) verklighet, bedrivs en utbredd användning av denna 
visualiseringsteknologi. 

Flera internationella byggcertifieringsorgan fastställer standarder för IE prestandakontroll och 
testkrav. AURAs utmaning är inte bara att uppfylla dessa normer utan att överstiga dem där 
det är möjligt.  

Det bör inte finnas någon tveksamhet om mätutrustningens pålitlighet. 

 Konceptet uppfyller följande primära krav: 

* mäter flera IEQ parametrar med högkvalitativa fältsensorer som ansluts till en vanlig 
dator 

* samlar in och lagrar mätdata 

* tillämpar nödvändiga vetenskapliga beräkningar 
* visualiserar och kategoriserar bearbetad data 

* gör data lämpliga för analys och rapportering 

Vilka utomordentliga egenskaper bör ett IEQ visualieringskoncept ha? 

Allmänt 

* Professionell kvalitet  
* Lämpligt som referensutrustning för att kalibrera BMS givare 
* Prestanda i enlighet med kända standarder 
* Tillämpningsbart i fält 
* Lätt att transportera och att sätta upp 
* Arbetpslatslokalisering 
* Modulär design (IEQ-Moduler) 
* Vanlig Ms Windows-datorbaserad 
* Enkel installation 
* Enkel användning  
* Enkelt att kalibrera 
* Prisvärt 
* After sales service med backup på vetenskaplig nivå 
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* Användarutbildning (valfritt) 

 Hårdvara 

* Sats av lämpliga multigivare per modul (endast inomhusbruk) 
* Innovativa sensorapplikationer 
* Standard USB-anslutning för givare; plug and play (PnP) 
* Vetenskaplig fabriks- och återkalibrering samt justering av ett oberoende institut 
* Systemutgångskalibrering (kombinationsgivare, anslutning, dator, mjukvara) 
* 2 års garanti  

 Programvara 

* Avsedd för en dator åt gången. Programvaran finns i ett skyddat USB-minne som 
används som nyckel.  

* Utbyggbar; modulsystem 

* Välkänd industriell programvaruplattform att bygga applikationen på 

* Vetenskaplig databehandling 
* Värdekategorinsering eller indexering enligt lämpliga standarder 
* Tydlig realtidsdatadisplay på Dashboard för varje modul 
* Tydlig och lättförståelig läsning 

* Automatisk datalagring för varje samplingstid 

* Lokalisering (byggnad/rum/samplingsposition) kan infogas i datafilnamnet 
* Exporteringsbara datafiler för analys och rapportering 

* Gratis uppdateringar 

ANVÄNDAREN 

 

 
 
 
 
 

Bara när kvalitetsinstrument är i händerna på proffs blir resultaten meningsfulla. IEQ-
visualiseringskonceptet kommer att fungera och vara som bäst när det används av IEQ-
specialister; som konsulter, inspektörer, bedömare, hälso- och säkerhetsrådgivare, 
byggnadsfysiker, byggbiologer, läkare, installatörer, anläggningspersonal, forskare, 
produktutvecklare, lokala myndigheter, och många andra med stort intresse för friska, 
bekväma och produktiva byggnader.  

Bara intresse och kompetens är inte tillräckligt. Det här konceptet tillhandahåller enkel 
användning. Även då hänsyn tas till dessa procedurer så som de beskrivs av certifieringsorgan. 
Men det finns mer att ta hänsyn till. Epertis krävs för att beskriva mätdata och dess dynamik i 
tid med grafisk visualisering, för att rapportera reslutaten på ett tydligt och korrekt sätt.  

Vad händer om de uppmätta resultaten visar en allvarlig avvikelse från nödvändig prestanda, 
och förbättring av inomhusmiljön är oundviklig, på ett eller annat sätt?  

Endast en liten kategori av specialister kommer i slutändan att kunna analysera om byggnaden 
och dess installationer (VVS, belysning, el) är orsaken till IEQ-bristerna och om så är fallet, 

Teknik är ingenting. 
Vad som är viktigt är att du har tro på människor, att de i 
grunder är goda och smarta, och om du ger dem verktyg 

kommer de att göra underbara saker med dem. 
Steve Jobs 
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föreslå ett åtgärdspaket för att förbättra situationen. För dessa specialister är pålitliga 
mätdata oumbärliga och nycklen till framgången med deras rekommendationer.   

Kan icke-professionella eller semi-professionella, som anläggningspersonal med teknisk 
bakgrund använda ett visualiseringskoncept? Ja, det kan de. Deras insatser bör dock 
begränsas till att få igång datainsamlingen och att övervaka en korrekt drift av systemet.    

Ytterligare ett steg är att den här typen av personal får användarutbildning, där förutom att 
lära sig att använda programmet får de också kännedom om teorin bakom Inomhus 
Miljökvalitet (IEQ). I alla händelser måste resultaten vidarebefordras till en specialist.   

 RESULTAT 

Nu när du har bekantat dig med relevant bakgrundsinformation kan det vara intressant att få 
reda på utvecklingens reslutat. AURA IEQ VISUALS® enkla koncept ger svar på de frågor som 
togs upp i GRUNDLÄGGANDE MÅL ovan. Den erbjuder en unik instrumentlösning till alla som 
är intresserade av Inomhus Miljökvalitet (IEQ). Figuren nedan visar första steget i konceptets 
utvecklingsplan.  

 

AURA IEQ VISUALS® är ett modulärt IEQ mät-/övervakningskoncept för visualisering av 
Inomhus Miljökvalitet (IEQ) i arbetslokaler, bostäder och andra utrymmen i byggnader. Allt 
som behövs är en, två eller flera (multi-) givare som är USB-ansluten till en dator, tillsammans 
med programvara som är installerad och startad på samma dator. Rätt enkelt. 

Konceptet tillhandahåller ett baspaket där de avsedda modulerna stegvis kan utvecklas och 
läggas till. Faktum är att detta innebär en fortsatt utveckling, inte minst frambringad av 
feedback från användarna, vilket är mycket välkomnat och uppskattat.  

Konceptet uppfyller också ovan nämnda mål.  
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UTVECKLARNA 

Tre väl erfarna IEQ-experter som sammanför det bästa av sina världar, tycker att det 
marknaden har att erbjuda idag av IEQ-visualiseringskoncept med professionell kvalitet är 
ganska bristfällig, i relation till det växande intresset för IEQ-data. De tyckte att de kunde göra 
någonting mycket bättre. Därför är de övertygade om att det koncept de har utvecklat 
kommer attt fylla tomrummet. Vilka är de? 

Manuel Gameiro da Silva är professor och prefekt på institutet för mekanik vid Combira 
universitet i Portugal, forskare, IEQ-expert, utvecklare av mjukvara och givare, 
kalibreringsspecialist och mycket mer. Han är vice ordförande på REHVA och ordförande för 
dess utbildningskommitté. REHVA är Förbundet för Europas föreningar inom värme, 
ventilation och luftkonditionering och representerar ett nätverk av mer än 120.000 ingenjörer 
från 27 länder. 

Han tar hand om de vetenskapliga aspekterna av konceptets utveckling, utvecklingen av 
visualiseringsverktyget IEQ_Discoverer® samt det unika kalibreringsverktyget 
IEQ_Calibrator®. Utvecklingen av givare, som en operativ temeperaturgivare, är en av hans 
andra aktiviteter. Han är också arkitekten(??) och handledaren för en ny kalibrerings- och 
justeringsprocess för givare, vilken genomförs av en tredje part.  

Eduardo Sanjuanello, ägare till Colswe Consulting AB i Tyresö (Stockholms län) i Sverige, är 
elekroingenjör, elektronisk designer och teknisk utvecklare med bred erfarenhet och meriter 
inom marknadsföring och affärsutveckling, världsomspännande distribution och support av 
professionell mätutrustning, bl.a. mätvertyk för Inomhus Miljökvalitet – IEQ. Han är verksam i 
sitt konsultföretag och är en stark deltagare i den gemensamma utvecklingen av AURA IEQ 
VISUALS®. Colswe Consulting AB lanserar detta koncept. 

Colswe kommersialiserar konceptet, informerar om alla aspekter av Inomhus Miljökvalitet 
(IEQ), utvecklar koncept för affärsmöjligheter för kunder som arbetar med AURA IEQ 
VISUALS®, utvecklar träningskoncept för professionella och ickeprofessionella med hjälp av 
nyskapande teknologi. 

Leo van Cappellen, ägare till Van Cappellen Advies bv i Eindhoven, Nederländerna är grundare 
till konceptet AURA IEQ VISUALS®. Han är IEQ specialist och konsult inom mekaniska och 
elektriska installationer i byggnader. Alla typer av byggnader och all slags teknik har passerat 
hans bord sedan årtionden och hans nyckelmotiv har alltid varit och är fortfarande att 
underlätta livet för människorna som vistas i byggnaderna. 

Med sin omfattande erfarenhet som grund hjälper han till att definiera omfattningen av AURA 
IEQ VISUALS® i förhållande till krav på byggprestanda och slutliga mål. Han söker efter 
tillämplig teknik och produkter, bidrar med konsultens behov av mät- och uppföljnings- 
procedurer, övervakar hårdvarans utvecklings- och produktionsprocess, skriver 
dokumentation och bidrar till att sprida resultaten av trions gemensamma ansträngningar till 
den professionella sektorn. 
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Vad har dessa erfarna specialister gemensamt? 

• För det första, instresset för människor betraktas som det centrala inom 
byggnadsbranschen  

• För det andra, lång erfarenhet av Inomhus Miljökvalitet IEQ  

• För det tredje, intresse och engagemang för att utveckla nya saker.  

De inriktar sina ansträngningar mot att göra byggnader till Sunda byggnader.  

Därför är det deras uppdrag att: “främst ta hand om människor och tillhandahålla teknik för 
att kunna förbättra människors arbets- och bostadsmiljö och göra den bekväm, hälsosam 
och produktiv”.  

 SAMMANFATTNING 
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 Marketing and Sales Worldwide by 
Colswe Consulting AB 

 
Pluggvägen 47 Cra 57 No. 75.20 Apto. 7B 
SE-13546 Tyresö – Sweden Barranquilla – Colombia 

 
 
 
 
 

Phones: +46(0)728 535 177 
+46(0)700 415 305 

Phone: +57 348 783 9124 

E-mail: 
Website: 

info@colswe.com 
www.colswe.com   

Oavsett vilken intressent du är  
i förhållande till arbetsplatser  

eller boendemiljöer i byggnader, 
lita inte bara på 

uppfattningar, prat, förväntningar, 
diffusa projekt, överväganden, 

löften, etc. angående IEQ. 

KONKRETISERA! 

AURA IEQ VISUALS® 
det bästa alternativet 
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