
Case:
Solhjem – Rudolf Steiner Børnehave, 
Aarhus



Rudolf Steiner Børnehaven Solhjem ønskede at give børn 
og personale et bedre indeklima uden at skæmme den 
smukke, bevarings værdige bygning. Valget faldt derfor på 
MicroVent.

Efter at have oplevet, hvordan Micro-
Vent forbedrede indeklimaet i vugges-
tuen, valgte Solhjem også at installere 
det rørløse ventilationssystem i børne-
haven. 

Børnehaven Solhjem er fordelt på 
to etager og har til huse i en smuk, 
bevarings værdig bygning. 

“Vores vigtigste prioritet var at få et 
godt indeklima uden at skæmme byg-
ningen hverken inde eller ude,” fortæller 
administrator Poul Fasdal. 

MicroVent er blevet indbygget i faca-
den i alle børnehavens fem grupperum 
og bliver styret automatisk af en CO2-
måler, som sikrer, at ventilationen kører 
efter behov. Det sikrer en høj bruger-
komfort og minimerer ventilationssys-
temets el forbrug. 

Desuden optager ventilationen ingen 
plads og er særdeles lydsvag, så det 
ikke bidrager til ekstra støj i lokalerne. 
Det gør MicroVent til en særdeles vel-
egnet ventilationsløsning for daginsti-
tutioner i alle størrelser.
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Ventilationen optager ingen plads og er særdeles lydsvag, så børn og personale oplever et 
forbedret indeklima og en høj brugerkomfort. På den baggrund har Solhjem valgt at installere 
MicroVent i både vuggestue, børnehave og skole. 

MicroVent-systemet består af minimum to 
microventilationsenheder. Enhederne koordi-
nerer og fordeler ind- og udblæsningsarbejdet 
mellem sig, så luftskiftet enten holdes på et 
konstant prædefineret niveau eller justeres efter 
behov. Antallet af enheder dimensioneres i for-
hold til behovet for luftskifte. MicroVent fås med 
henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.


