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Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutade kurs ska studenten kunna
1. redogöra för komplicerade och tekniskt avancerade lösningar av ventilationsinstallationer i
byggnader och industrin
2. identifiera och åtgärda problem i byggnadens befintliga ventilationsinstallationer
3. designa och dimensionera tekniska installationer för klimatiseringar av inneklimat
4. konstruera styr-, regler- och övervakningssystem för tekniska installationer för
klimatiseringar av inneklimat.
 
 
 

Kursens innehåll Avancerade ventilationssystemlösningar
Styr och övervakningssystem
Dimensionering av värme- och ventilationssystem

Undervisning Föreläsningar, laborationer och övningar

Förkunskaper Byggnadens energisystem I, 7,5 hp, Grundläggande strömningsmekanik, 7,5 hp,

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=ETG506&revisionId=4040&lang=sv
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Värmeöverföring, 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift och laborationsuppgift
 
0050 Skriftlig tentamen examinerar lärandemål 1, 4, betyg A-F.
0060 Inlämningsuppgift konstruktion examinerar lärandemål 3, betyg U, G.
0070 Laborationsuppgift ventilation examinerar lärandemål 2, betyg U, G.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterierna meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0050   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0060   Inlämningsuppgift konstruktion 1,5 hp Betyg: UG

0070   Laborationsuppgift ventilation 1,5 hp Betyg: UG


