
Case:
Skivehus Skole



Skivehus Skole fik bedre plads til sine elever med en ny til-
bygning fra Flexmodul, hvor MicroVent sikrer et behageligt 
og sundt indeklima gennem hele skoledagen. 

Efter nogle år med stigende elevtal 
manglede Skivehus Skole plads. 
Løsningen blev en modulbygget tilbyg
ning fra Flexmodul, som gav skolen fire 
nye klasselokaler: To store på 65 m2  og 
to mindre på 31 m2. 

Frisk luft og et sundt indeklima har stor 
betydning for skoleelevers indlæring 
og trivsel. Desuden stiller BR15 strikse 
krav til  ventilationen i undervisnings
lokaler. 
Den nye tilbygning blev derfor leveret 
med det rørløse ventilations system 
MicroVent. 

MicroVents rørløse design har nemllig 
den fordel, at ventilationen kan in
stalleres i modulbygninger allerede på 
fabrikken. 

Desuden optager ventilationen ingen 
plads i lokalerne og er yderst støjsvag. 
Dermed sikrer MicroVent et behageligt 
indeklima uden at forstyrre eller fylde. 

MicroVent har specialdesignede 
indblæsnings riste og en varme
genvinding på hele 85 % som tilsam
men sikrer, at ventilationen aldrig føles 
som træk.
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Mange elever i hver klasse og længere skoledage giver mange skoler en udfordring med 
indeklimaet. Det rørløse ventilationssystem MicroVent er nemmere og billigere at installere i 
eksisterende lokaler og bruger desuden 85 % mindre strøm end central rørført ventilation – til 
gavn for klima og økonomi.

MicroVent-systemet består af minimum to 
mikroventilationsenheder. 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.


