
Tänk om din lägenhet hade 
ett system som förbättrade 
din levnadsstandard och hälsa 
samtidigt som den förbrukade 
mindre energi och hade lägre 
underhållskostnader?

Leanheat är en lösning som 
balanserar värmesystemet i 
din byggnad. Sensorer skickar 
information om temperatur och 

En mer hälsosam lägenhet 
till en lägre kostnad

data till Leanheat-systemet, vilket 
ser till att energin används på det 
mest effektiva sättet. Resultatet 
blir ett permanent effektivt 
energianvändande och ökad 
belåtenhet hos de boende. 

Den första installationen av 
Leanheat skedde 2013. Nu 
finns Leanheat i mer än 15 000 
lägenheter, och antalet bara växer.
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Bättre inomhusklimat 
Under den varma årstiden bevaras lägenhetens 

relativa luftfuktighet inom intervallet 30–40 %. 

Den bör inte överstiga 45 %, eftersom detta kan 

orsaka fuktskador i byggnaden. Dessutom kan 

mögel och rost bildas i lägenheten, vilket utgör en 

allvarlig hälsorisk. Samtidigt kan alltför torr luft 

orsaka irritation för personer som har astma eller 

allergier. 

Leanheat mäter både temperatur och 

luftfuktighet i din lägenhet. Om den känner 

av värden som överstiger det optimala skickar 

systemet automatiskt ett meddelande till ett 

underhållsteam. Ett balanserat inomhusklimat 

har visat sig vara en mycket viktig faktor i 

människors välmående. 

Lägre energikostnader
Leanheat optimerar automatiskt byggnadens 

värmesystem varenda sekund. Detta leder till 

en effektiv användning av den värmeenergi som 

levereras av ditt lokala värmeföretag. Enligt 

uppmätningar sparar byggnader vanligtvis 

10–15 % i värmekostnader. För dig som inne-

boende innebär detta lägre månadskostnader 

för energi.

Lägre underhållskostnader
Leanheat identifierar problem tidigare och 

mer tillförlitligt jämfört med traditionella 

värmekontrollsystem. Detta innebär lägre 

utgifter för underhåll av byggnaden. Till exempel 

känner Leanheat av om fuktnivån i lägenheten 

har överstigit det acceptabla värdet, och skickar 

ett meddelande till underhållsteamet så att de 

omedelbart kan vidta åtgärder. 

I längden ger Leanheat 20–30 % lägre 

underhållskostnader och 5 % lägre 

reparationskostnader för byggnaden.

Om du bor i en lägenhetsbyggnad får du följande 
tre fördelar med Leanheat:

Känner föreståndarna för din byggnad till dessa fördelar?
Läs mer på Leanheats webbplats på www.leanheat.com

Uppmuntra sedan byggnadens föreståndare och underhållsteam 
att besöka sidan. Det tjänar alla på. 




