
   

 

Indus S27-modul är framtagen för att  
förbättra elevernas och lärarnas vardag 
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Vi på Indus har byggt och förvaltat moduler i över 40 år.            
Tiotusentals moduler har passerat våra moderna verkstadshallar 
genom åren. Vi har också  hunnit med att etablera över 800st 
skolor och förskolor. All den erfarenhet  och kunskap vi har    
samlat på oss  har nu mynnat ut i vår senaste modulserie: S27 
 
S27-modulen är framtagen för att klara alla dagens ställda krav. 
Det gäller så väl ventilation, tillgänglighet, ytor, ljud, brand och 
energiförbrukning. 
 
Invändigt är modulerna ljusa och fräscha och vi använder oss 
bara av material som är allergivänligt och lätta att hålla rent. Det 
utan att göra avkall på moderna färgval och design. 
 

 

INDUS MODULSYSTEM S27 UPPFYLLER:  
 
Senaste BBR:  
Tillgänglighet  
Brand  
Ventilation  
Klimat  
Ljud, ljudkrav enligt SS 25268:2007  
Säkerhet  
Energianvändning  
 
Uppvärmning:  
Modulerna är utrustade med en vattenburen radiatorkrets. I första hand 
är den avsedd att anslutas till elpanna, med dockningsmöjligheter till luft-
värmepump, eller fjärrvärmecentral. Andra uppvärmningskällor kan    
också användas.  
 
Ventilation:  
Mekanisk till– och frånluftsventilation med återvinning. Decentraliserade 
med ett antal rumsaggregat av typen Air-Master X–Vent med central 
styrning. Luftflödet styrs steglöst med hjälp av koldioxid– och temperatur-
givare. Systemet ger en värmeåtergivningsgrad på cirka 85 procent.  
 
Yta: 
S27-modulens klassrum klarar rekommendationerna på 60m². 
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S27-modulen är      
framtagen att klara av 
de krav som ställs på 
energiförbrukning,      
lokalytor, ventilation,    
tillgänglighet samt      
Arbetsmiljöverkets & 
Skolverkets                 
rekommendationer. 
 

 

Stora, ljusa kapprum 
med anslutningar till 
rwc, klassrum, wc samt 
entré. 
 
Dessutom är golven 
skarvfria vilket innebär 
att det inte finns någon 
skena i modulskarvarna 
där smuts samlas. 
 
 

 

 

 
Kapprummens ytor är    
anpassade för att det 
skall finnas gott om 
plats när alla elever 
kommer in på en och 
samma gång. 
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Kanalisation för media och 
nätverk är förberett från start. 
Ventilationen består av      
mekanisk till– och från-
luftsventilation med åter-
vinning.  
Luftflödet styrs steglöst med 
hjälp av koldioxid– och     
temperaturgivare. Systemet 
ger en värmeåtergivningsgrad 
på cirka 85 procent.           
Ventilationen styrs från       
apparatrummet.  

 

 

Invändig takhöjd är 
2,7m. 
 
Yta i klassrum: 61m² 
 
Uppvärmning sker via  
vattenburna radiatorer 
där värmekällan är    
valfri.  
 

 

 

 

 
I anslutning till            
klassrummet finns två 
mindre rum som kan 
nyttjas som grupprum, 
lärarrum etc. 
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I teknikrummet finns rack för        
installation av datorutrustning 

samt elcentral. 

 

 

 
RWC är stort 
och rymligt och 
uppfyller själv-
klart ställda 
krav angående         
tillgänglighet. 
 

 

Städutrymmet har utslags-
back och är dessutom       
förberett för tvättmaskin 
och torktumlare. 

 
Luft/vattenvärmepump 
finns som tillval.  
Anslutning till          
fjärrvärme är också 
möjligt. 
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I anslutning till klassrummet finns två grupprum som vardera är 15m².   

 
 
Det ena grupprummet 
har anslutning från två     
klassrum och kan      
fungera som ett          
lärarrum då man där 
ifrån har närhet till     
eleverna . 



7  

 

 



8  

 



9  



10  

 

 

senaste BBR. 
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