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Da Børnehuset Rosengården ønskede at forbedre indekli-
maet, blev MicroVent testet op imod andre ventilationsløs-
ninger – og vandt. Derfor kan børn og voksne nu glæde sig 
over frisk luft fra ventilation, som ikke fylder i hverdagen.

Med over 100 børn i alderen 0-6 år er 
aktivitetsniveauet højt i Børnehuset 
Rosengåren, og det kunne mærkes på 
indeklimaet. Derfor ønskede Haderslev 
Kommune at installere ventilation i tre 
grupperum. 

MicroVent var en af de ventilations-
løsninger, der blev udvalgt til test – og 
Micro Vent vandt på grund af den dis-
krete indbygning og lave pris. 
Netop den enkle installation gør Micro-
Vent særdeles velegnet til eksisterende 
bygninger, som skoler og daginstitu-
tioner, der ønsker et bedre indeklima.

De rørløse ventilationsenheder indbyg-
ges i ydervæggen, så kun de udven-
dige skærme og indvendige riste er 
synlige. Dermed optager ventilationen 
ingen plads i lokalerne. 
Samtidig er indblæs ningsristene 
specielt udviklet til at modvirke træk 
og sikre en høj komfort, hvor 85 % af 
varmen bliver genanvendt. 

Det rørløse design og den høje varme-
genvinding har samtidig den fordel,  at 
ventilationen bruger langt mindre strøm 
end andre løsninger – til glæde for drifts 
økonomien og miljøet.
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Med det rørløse ventilationssystem MicroVent er det nemmere og langt billigere at installere 
ventilation i eksisterende bygninger, og systemet er meget velegnet til daginstitutioner og an-
dre steder med behov for stor luftudskiftning. I Børnehuset Rosengården er MicroVent indbyg-
get over vinduerne. 

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.


