Indus S27-modul er tatt frem for å
skape en bedre hverdag for elever og lærere

Indus har produsert og forvaltet moduler i over 40 år.
Ti-tusentalls moduler har passert våre moderne verkstedhaller opp
gjennom årene. Vi har også rukket å etablere over 800 skoler og
barnehager. All erfaring og kunnskap vi har skaffet oss har nå
resultert i vår nyeste modulserie: S27
S27 modulen er tatt frem for at vi skal klare å tilfredsstille dagens
krav. Det gjelder universell utforming, ventilasjon, areal, lyd, brann og
energiforbruk.
Innvendig er modulene lyse og trivelige, og vi bruker kun materialer
som er allergivennlige og lette å holde rene. Dette uten å gjøre avkall
på moderne fargevalg og design.

INDUS MODULSYSTEM S27 OPPFYLLER:
TEK10 Krav gjeldende blant annet:
Universell utforming
Brann
Ventilasjon
Klima
Lyd, lydkrav i henhold til NS 8175
Sikkerhet
Energiforbruk
Oppvarming:
Lavtempererte pyrolysefrie panelovner som standard.

Ventilasjon:
Desentralisert ventilasjon med romaggregater av typen Airmaster.
Luftstrømmen styres trinnløst ved hjelp av kulldioksyd-og temperatursensorer.
Systemet gir en varmegjenvinningsgrad på ca 85 prosent.
Anleggene kan styres via sentralplassert enhet i teknisk rom.

Areal:
S27-modulens klasserom klarer anbefalingene på 60m².
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S27-modulen er tatt
frem for å tilfredsstille de
krav som stilles til
energiforbruk, areal,
ventilasjon og universell
utforming.

Store, lyse garderober
med tilknytning til HWC,
klasserom, WC og
entrè.

Garderobenes arealer
er tilpasset slik at det er
plass til garderobeskap
og når elevene kommer
inn samtidig.
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Kanalføringer for tele-og data
er forberedt i separat føringskanal langs tak i delevegg.

Innvendig takhøyde er
2,7 meter.
Areal i klasserom: 61m 2
Oppvarming skjer via
lavtempererte panelovner.

I tilknytning til
klasserommet finnes det
tre mindre rom som kan
brukes som grupperom,
arbeidsrom for lærere etc.
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HWC er
stort
og romslig
og oppfyller
alle krav til
universell
utforming.

I teknisk rom er det rack for
montering av datautstyr.
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Bøttekottet har
utslagsvask.

I tilknytning til klasserommet er det tre grupperom som hver er på 15 m2

Det ene grupperommet
har forbindelse mellom
to klasserom og kan
brukes som lærerrom da
man her er i nærheten
av elevene.
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