
För er som vill spara energi eller optimera inomhusklimatet tillverkar 

och tillhandahåller vi på Intab kompletta dataloggers. Med mer än 35 

års erfarenhet hjälper vi gärna till. Vår tekniska kompetens och utbud 

av dataloggers, givare, larm och mjukvaror gör det enkelt att skräddarsy 

kompletta lösningar.

TINYTAG  

Placera en logger i varje lägenhet och hämta in dem för utvärdering 

när mätningen är klar. Intabs Tinytag är inte större än en stor 

tändsticksask och används flitigt inom fastighetsbranschen. Systemet 

är väldigt lättanvänt och pålitligt. Det finns många modeller, med inbyggda eller 

externa givare.

COMFORTLOG 

Fjärrmät och få dina mätvärden skickade direkt till din e-post 

med hjälp av pdf-rapporter. ComfortLog är en innovation inom 

mättekniken som innebär att fjärrmätning av fukt och temperatur är 

billigare och enklare än någonsin. Med en enkel inloggning kan du dessutom nå dina 

värden via dator, mobil eller surfplatta var du än befinner dig.

MSR  

Denna minatyrlogger ser ut som ett USB-minne och väger bara 

16 gram. Den startas, mäter ute i fält och kan sedan tömmas på 

mätvärden i datorn. MSR-loggern kan mäta på upp till åtta kanaler 

och rymmer hela två miljoner mätvärden. En minimal, liten värstinglogger.

PC-LOGGER 31000-USB  

Flexibel logger som uppfyller de flesta önskemål. Gör det det möjligt 

att utföra avancerade mätningar på ett enkelt sätt, både online 

och offline.  Kablar dras från loggern till de olika sensorerna. Dessa 

loggers tillverkas hos oss efter era specifikationer. Populär datalogger som sålts i 

tusentals enheter.

WISENSYS  

Helt trådlös övervakning som är enkel att installera. På kort tid har 

dessa trådlösa radiosändare/loggers blivit mycket  efterfrågade. De 

små radiologgarna skickar automatiskt mätvärden till en basstation. 

Ni kan från valfri dator logga in och följa mätresultatet. Mätvärderna skickas 

automatiskt via Internet, ethernet, till lokal basstation eller minneskort beroende på 

vad ni önskar. Ni kan få larm via SMS eller e-post och rapporter som pdf.

GPRS-LOGGER  

GPRS-loggers sänder kontinuerligt mätvärden via mobilnätet. Du kan 

logga in på Internet och se förändringarna över tid var du än befinner 

dig. Loggern kan ha 1-16 givare för temperatur, spänning eller ström. 

Passar t.ex. bra i byggnader långt ifrån dig, eller geografiskt långt ifrån varandra. 

COMET  

Finns det nätverksanslutning i era lokaler? Comet är en liten logger 

som tömmer mätvärden över nätverket. Ger man loggern en egen 

IP-adress kan den följas via Internet var man än befinner dig. 
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Klagar hyresgästerna på att det drar? Är det för varmt eller kallt? För att få 
tydliga bevis på hur inomhusklimatet ser ut görs registrerande mätningar med 
dataloggers.  Mycket pengar kan sparas genom att ta reda på var problemen 
egentligen finns. 

 
Med dagens elpriser är dessutom energi en stor utgiftspost. Därför är det 
värdefullt att kunna minska elförbrukningen till ett absolut minimum. Hur gör man 
det? Genom att ta reda på var och när energi används. För att göra det räcker inte 
fastighetens elmätare särskilt långt.

Mäta energi och elåtgång

Genom att mäta med strömtänger och logga (registrera) mätvärden kan 
elförbrukningen följas under dygnens gång. När resultatet sedan analyseras är det 
lätt att hitta tidpunkter för eltoppar, eltjuvar och energiläckage. 

Därefter är det enkelt att vidta åtgärder för att sänka elkonsumtionen, alltså 
energioptimera.

Mäta inomhusklimat

Vid kontroll av inomhusklimat brukar lufttemperatur och luftfuktighet mätas.  
Intab har kombinerade temperatur- och luftfuktighetsmätare som passar bra för 
detta. De vanligaste är TinyTag, WiSensys, MSR och nyheten ComfortLog. 
I allmänna utrymmen som t.ex. skolor och daghem är även koldioxid en viktig 
parameter. CO2-givare finns till såväl WiSensys som Tinytag, GPRS och PC-loggern. 

Inomhustemperatur (°C)

Klagomål på temperaturen inomhus är vanligt när det är kyligt ute. Den operativa 
inomhustemperaturen (medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålnings-
temperaturen från omgivande ytor) bör ligga mellan +20°C och +23°C.  

Varmvattentemperatur

Tappvarmvatten skall ha en temperatur mellan +50°C och +65°C. En lägre 
temperatur ger risk för legionellabakterier. Högre temperaturer än +65°C ger risk 
för brännskador. Temperaturen på vattenledningar mäts med yttemperaturgivare.  
De monteras innanför isoleringen på vattenröret. Med hjälp av Intabs  
loggers mäter du sedan temperaturen och kan lätt se  
temperatursvängningarna över tid. För dessa användningsområden är det 
populärt att mäta med TinyTag och WiSensys.

Golvtemperatur 

I utrymmen där man vistas utan skor, bör golvtemperaturen vara över +20°C. 
I annat fall är lägsta temperaturen +16°C. I badrum ska golvtemperaturen 
ligga mellan +18°C och +27°C och i lokaler för barn, mellan +20°C och +27°C. 
Golvtemperaturen kan mätas med yttemperaturgivare som fästs på golvytan. 

Koldioxid (CO2)

I samlingslokaler, skolor, dagis mm, är halter över 1000 ppm CO2 en ”sanitär 
olägenhet”. Att mäta CO2-halten ger svar på om ventilationen klarar antalet 
människor som vistas där. Ventilationssystem skall även funktionskontrolleras 
innan de tas i bruk. Sedan skall kontroller göras inom vissa intervall. Vintertid bör 
ventilationen vara igång för att inte CO2-halten skall bli för hög. 

Relativ luftfuktighet (% RF eller % RH)

Relativ luftfuktighet (RF) är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga. Vid 
klagomål eller misstänkta problem i fastigheten måste luftfuktigheten kontrolleras 
i bostad/lokal, krypgrund, vind mm.

Eftersom nivån på luftfuktighet inne är beroende av temperaturen såväl inomhus 
som utomhus är det viktigt att kombinera temperatur och luftfuktighetsmätning. 
För utvärdering av uppmätta värden skall uteluftens temperatur och RF mätas 
samtidigt. 
 
n I bostäder är värden mellan 20 % och 70 % RF normalt. Under vintern ligger 
fuktighetsnivån oftast under 40 % RF.  
 
n 40-45 % RF vintertid, stoppar husdammkvalster. Vid 70-75 % RF är  
risken stor för mögelväxt i bostäder.  
 
n Lägre än 20 % RF kan upplevas besvärande. Genom att vintertid sänka 
temperaturen i rummet kan mer acceptabla (högre) fuktvärden erhållas.

”PC-loggern tillsammans med EasyView är ett 
mycket lättjobbat system som inspirerar till nya 
mätidéer i min ventilationsanläggning.

Per Wetterbrandt, Energisparare

Lägre värmekostnader – bättre komfort


