
Case:
Køge Bugt Privatskole , 
Solrød Strand



Frisk luft gavner indlæringen og koncentrationen. Blandt 
andet af den grund ønskede Køge Bugt Privatskole at 
forbedre indeklimaet. Løsningen blev MicroVent, som blev 
indbygget diskret i den flotte skolebygning. 

240 elever har deres daglige gang i de 
flotte, røde bygninger, der huser Køge 
Bugt Privatskole. Skolen har et bogligt 
fokus og en høj faglig standard. 

I den forbindelse er et sundt indeklima 
vigtigt. Forskning har nemlig vist, at frisk 
luft har betydning for koncentration og 
indlæring – og ventilation kan derfor 
være med til at løfte præstationen af 
skolearbejdet. 

Da Køge Bugt Privatskole ønskede at 
installere ventilation i tre undervisnings
lokaler, faldt valget på MicroVent. Det 

rørløse ventilationssystem indbygges i 
ydervæggen og skifter luften nærmest 
lydløst og med et meget lavt energi
forbrug. 

Den enkle installation gør prisen meget 
konkurrencedygtig, og ventilationen 
optager ingen plads i lokalerne. Kun de 
udvendige skærme og indvendige riste 
er synlige. 

De specialudviklede indblæs ningsriste 
modvirker træk, og fordi 85 % af var
men i lokalet bliver genanvendt, har den 
friske luft altid en behagelig temperatur.
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Det rørløse ventilationssystem MicroVent kan tilpasses behovet for luftskifte i hvert enkelt loka-
le, og med intelligent styring kører ventilationen kun, når der er behov. Sammen med det rørløse 
design er det med til at sikre et energiforbrug, der er 85 % lavere end ved central ventilation –til 
glæde for både miljøet og skolens driftsbudget. 

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.


