Få frisk luft i daginstitutionen

Klar til næste skridt?
InVentilate står klar til at hjælpe
daginstitutioner til et bedre indeklima
– uanset om institutionen er i undersøgelsesfasen eller har klarlagt behovet
for ventilation.
Se her, hvordan vi hjælper jer videre.
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Med det rørløse ventilationssystem MicroVent kan daginstitutioner
give børn et bedre og sundere indeklima – og samtidig spare penge.

Gratis

Få målt institutionens
behov for frisk luft

Ønsker du et hurtigt estimat over daginstitutionens
CO2-niveau, eller vil du have et indblik i indeklimaet
i lokaler, som ikke er bygget endnu, så kan du nemt
og hurtigt bestille en CO2-beregning på InVentilates hjemmeside.
På www.inventilate.dk/co2-beregner indtaster
du oplysninger om lokalets størrelse og antallet
af personer ved max- og min-belastning. Derefter
sender InVentilate en beregning af CO2-niveauet til
dig pr. mail.
Det tager få minutter at udfylde informationerne,
og CO2-beregningen er gratis.

2

Online

3

Kontakt InVentilate

Se referencer

InVentilate har leveret ventilation til børnehaver,
vuggestuer, SFO’er og skoler i hele landet.
På www.inventilate.dk/daginstitution kan du
læse mere om, hvordan andre daginstitutioner
har opfyldt deres ventilationsbehov.

Hos InVentilate kan vi løse netop din skoles
ventilationsbehov, og vi sidder klar til at hjælpe
med yderligere information, prisberegning og
tilbud på tlf. 72 30 10 24, mandag-fredag kl. 9-16.
Du kan også besøg vores hjemmeside, hvor du
under www.inventilate.dk/daginstitution kan
læse mere om InVentilates tiltag for at forbedre
indeklimaet i daginstitutioner.
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InVentilate ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
72 301 024
info@inventilate.dk
www.inventilate.com

www.inventilate.dk/daginstitution

To veje til bedre indeklima:

Børnehuset Ålykke, Randers

InVentilate har udviklet en særlig ventilationsløsning til daginstitutioner, skoler og
andre bygninger med behov for stor luftudskiftning.
Løsningen hedder MicroVent Paneler. Ved at samle flere rørløse ventilationsenheder
i et panel opnås høj luftudskiftning og brugerkomfort, mens omkostningerne til
anlæg og drift stadig er markant lavere end ved andre ventilationsløsninger.
Der findes to forskellige panelløsninger, som på hver sin måde tilgodeser både Bygningsreglementets krav og institutionernes metodefrihed.

Løsning 1:
Grundventilation

5 fordele ved MicroVent:
aEnkel installation – 50 % billigere

MicroVents dobbeltpaneler (MV
2x6, 2x7 og 2x8) hjælper daginstitutionen til at efterleve Bygningsreglementets krav i forhold til antallet af
personer og kvadratmeter.

MicroVent er et rørløst ventilationssystem. Det
betyder, at installationen er enkel både ved
renovering og nybyggeri, og at anlægsprisen
for ventilation ofte er 50 % billigere end andre
løsninger.

Med hensyn til CO2-niveauet vil
denne løsning være tilstrækkelig i
institutioner, hvor grupper af børn
ofte opholder sig udendørs.

aOptager ingen plads

De rørløse ventilationsenheder indbygges
direkte i facaden og optager ingen plads i lokalerne. Ligesom luften ikke skal transporteres
gennem lange, støvede rør.

Løsning 2:
CO2-ventilation

Derfor har danske InVentilate udviklet den nemme og fleksible ventilationsløsning uden rør, MicroVent, som nemt kan installeres både ved renovering
og nybyggeri – og til en yderst konkurrencedygtig pris.
I denne brochure kan du se, hvordan InVentilate kan hjælpe daginstitutioner til et
bedre indeklima, og på www.inventilate.dk/daginstitution kan du se andre vuggestuer, børnehaver og SFO’er, der har fået installeret ventilation fra InVentilate.

Eva Larsen

Ejer af dagtilbuddet
Det Pædagogiske Landsted i Ringsted

Arbejdstilsynets vejledning til daginstitutioner:

”I skal se nærmere på ventilationen, hvis det lugter, og lugten bliver hængende i rummet, hvis luften er indelukket og fugtig eller hvis der er mange personer i lokalet.”

Eksempel 1: Grundventilation

Eksempel 2: CO2-ventilation

Luftskifte i alt
Energiforbrug i alt
SEL-værdi*		
Varmegenvinding

Luftskifte i alt
Energiforbrug i alt
SEL-værdi*		
Varmegenvinding

4 paneler med MV 2x8

160 l/s
43,44 W
271 J/m3
85 %

576 m /h
3

4 paneler med MV 3x8

Bygningsreglementet (BR15)
§ 6.3.1.3, stk. 1
Ventilation i daginstitutioner
Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres
med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel
indblæsning som udsugning og varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.
Indblæsningen med udeluft og udsugning skal
mindst være 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr.
voksen, samt 0,35 l/s pr. m2 etageareal.

240 l/s
65,16 W
271 J/m3
85 %

864 m3/h

aHøj varmegenvinding

Med MicroVent overføres varmen fra indendørsluften til den kølige udeluft, inden den
blæses ind i lokalet. Det giver ventilation med
behagelig lun og frisk luft. Faktisk genvindes
85 % af varmen, hvilket giver besparelser på
det samlede varmeregnskab.

Lovkrav til institutioners indeklima

Energistyrelsens Bygningsreglement (BR15) stiller særlige krav til ventilation i
daginstitutioner.
Ifølge BR15 skal luftudskiftningen i en daginstitutions opholdsrum være
mindst 3 l/s pr. barn, 5 l/s pr. voksen og 0,35 l/s pr. kvadratmeter etageareal.
Desuden skal ventilationen sikre, at luftens CO2-indhold kun overstiger 0,1 pct.
(= 1000 ppm) i kortere perioder. Når det handler om at sænke CO2-niveauet,
giver Bygningsreglementet metodefrihed, hvilket betyder, at luftkvaliteten kan
sikres på tre forskellige måder:

Samtidig skal det sikres at CO2-indholdet i
indeluften ikke i længere perioder overstiger
0,1 pct. CO2.

1. Naturlig ventilation, f.eks. ved jævnligt at åbne vinduer.

Hvis der benyttes ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret behov.

3. Forøge den mekaniske ventilation, hvilket giver større luftudskiftning.

Dog må ventilationen i brugstiden ikke være
mindre end 0,35 l/s pr. m2 etageareal.

2. Fleksible dagsaktiviteter, hvor f.eks. institutionens udeområder tages i brug.
InVentilate har udviklet to særlige ventilationspakker, der både tilgodeser Bygningsreglementets krav og den enkelte daginstitutions
metodefrihed.

Få en gratis måling af
institutionens ventilationsbehov. Se næste side.
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Flere undersøgelser viser, at god ventilation
øger børns indlæring og trivsel samtidig med,
at det nedsætter antallet af fraværsdage*
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I daginstitutioner er frisk luft afgørende for børn og voksnes trivsel og sundhed.
Men i daginstitutioner, hvor der er mange børn samlet i hvert rum, fugtigt tøj, madlavning og masser af leg, er det svært at sikre en ordentlig luftkvalitet. Derfor er det
ofte nødvendigt med mekanisk ventilation, og det har hidtil været både pladskrævende, dyrt og besværligt at installere.

aBedre indeklima = færre sygedage

Denne løsning giver personalet fuld
frihed og anbefales til daginstitutioner med konsekvent høj personbelastning.
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Høj brugerkomfort, konkurrencedygtig pris og lavt elforbrug. Med det rørløse ventilationssystem MicroVent
er den billigste løsning også den bedste.

“I forbindelse med en
ombygning valgte vores
ventilationsentreprenør
MicroVent, fordi anlægsprisen var lav og ventilationsanlægget ingenting
fylder i lokalet. Desuden
er det strømbesparende
og larmer ikke.”

MicroVent har et meget lavt elforbrug ved
transport af luft på kun 300 J/m3. Det betyder,
at MicroVent er op til 85 % billigere i drift end
central ventilation.
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Få bedre indeklima
for meget færre penge

aSpar 85 % på elregningen

MicroVents trippelpaneler (MV 3x6,
3x7 og 3x8) er en kraftigere ventilationsløsning, der konstant efterlever
kravene i forhold til både antallet af
personer og CO2-koncentration.
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Frisk luft har afgørende betydning for indeklimaet og dermed for vores trivsel og velvære. Med InVentilates rørløse ventilationssystem er det blevet langt
nemmere for daginstitutioner at forbedre indeklimaet. Ventilationen er nem og billig at installere, optager ingen plads og har meget lavere driftsomkostninger.

