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HB Medical Falster ville gerne forbedre indeklimaet i kon-
torer og fællesrum, og med MicroVent kunne ventilationen 
nemt bygges ind i den eksisterende bygning og tilpasses 
behovet i hvert enkelt lokale. 

Der er rene linjer hos HB Medical, 
som er en af Skandinaviens førende 
producenter af lægemidler, medicinsk 
udstyr og kosmetik. Det gælder både 
i produktionen og i indretningen af 
virksomhedens filial i Nykøbing F. 

Da ledelsen ønskede at forbedre inde
klimaet, gik man derfor på jagt efter en 
løsning, der kunne indbygges diskret 
både inde og ude. 
Valget faldt på MicroVent, der skifter 
luften direkte gennem facaden, så der 
ikke skal installeres ventilations rør. 

Det rørløse design sikrer en enkel 
instal lation og dermed en lavere 
anlægs pris. Desuden bruger det rør
løse ventilationssystem 85 % mindre 
energi. Det gør MicroVent til en klima
venlig løsning, der er billigere i både 
anlæg og drift end rørført ventilation. 

MicroVent- enhederne fås i flere stør
relse, så ventilationen kan dimensio
neres til rum i alle størrelser. Special
udviklede indblæsningsriste og høj 
varmegenvinding modvirker træk og 
sikrer en altid behagelig lufttemperatur.
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MIcroVent optager inden plads og indbygges diskret i facaden. Med ventilationsenheder i 
mange forskellgie størrelser kan MicroVent dimensioneres til både små kontorer og fællesrum 
med stort behov for luftskifte. Intelligent styring sikrer, at ventilationen kører efter behov, hvilket 
sikrer komfort i topklasse. 

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.


