Klar til næste skridt?

Hos InVentilate står vi klar til at hjælpe din virksomhed
til et bedre indeklima. Se her, hvordan du kommer
godt videre.
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Gratis

Få målt behovet
for ventilation

På inventilate.dk/co2-beregner er det nemt og
hurtigt at bestille en gratis CO2-beregning. Det
kan være en god start, hvis du ønsker et hurtigt
estimat over CO2-niveauet i jeres kontorer/
mødelokaler, eller hvis du vil have indblik i inde
klimaet i lokaler, som endnu ikke er bygget.
På siden indtastes oplysninger om lokalets størrelse, antallet af personer, når lokalet er i brug
og i pauserne. Derefter sender InVentilate en
beregning af CO2-niveauet til dig pr. mail.

Et sundt indeklima
i kontorer og mødelokaler

Det rørløse ventilationssystem MicroVent gør det muligt at få
et sundt og behageligt indeklima i kontorer og mødelokaler
– og samtidig spare penge.

Vidste du at ...

investering i bedre luftkvalitet ofte
tjener sig hjem på 1 år

Det har civilingeniør Kasper Lynge Jensen dokumenteret i sin
ph.d. ”Udviklingen af model til beregning af de økonomiske konsekvenser ved indeklimaforbedringer”:

”Resultaterne viser, at det især kan betale sig at
investere i tiltag, der forbedrer luftkvaliteten, hvor
tilbagebetalingstiderne er helt nede på et år.”
Citat: Kasper Lynge Jensen i HVAC Magasinet

Det tager få minutter at udfylde informationerne
og CO2-beregningen er gratis.
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Online

3

Kontakt InVentilate

Se referencer og priser

InVentilate har leveret over 7.000 MicroVentenheder til bl.a. kontorer, mødelokaler, kantiner
og undervisningslokaler i hele landet.
På www.inventilate.dk/referencer findes
eksempler på nogle af de mange projekter, vi har
gennemført.

Hos InVentilate sidder vi klar til at løse din virksomheds ventilationsbehov. Vores medarbejdere
bidrager gerne med yderligere information, prisberegning og tilbud på tlf. 72 30 10 24, mandagfredag kl. 9-16.
Du kan også finde mere information på
vores hjemmeside inventilate.dk.

MicroVent er energioptimeret
og fremtidssikret ventilation,
som lever op til både
BR15 og BR20

InVentilate ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
Tlf. 72 30 10 24
info@inventilate.dk
inventilate.com

Kontor hos GSV Materieludlejning A/S i Ringsted

www.inventilate.dk/kontor

Frisk luft uden træk

Vi mener, at den bedste ventilation er den, der høres, ses og mærkes mindst muligt. Derfor er enhederne i
MicroVent konstrueret så lydsvage som muligt og med skarpt fokus på brugerkomforten.

Placering

Når MicroVent monteres højst 30 cm fra loftet, sikrer den såkaldte Coanda-effekt, at udeluften bliver
spredt optimalt i rummet. Det giver behagelig ventilation med frisk og lun luft, der aldrig føles som træk.

Luftopblanding

MicroVents specialdesignede inddækningsriste blæser den friske udeluft op mod loftet, hvor Coandaeffekten udnyttes optimalt til at fordele luften, så indeklimaet i hele rummet altid er friskt og behageligt.

Temperatursikring

MicroVent indbygges direkte i facaden
og skifter luften uden rør.

Faktisk viser forskning, at virksomheder, der investerer i bedre indeklima, typisk
tjener deres omkostning hjem i løbet af 1-5 år på grund af øget produktivitet og
færre sygedage.

Frisk luft og optimal temperatur får medarbejderne til
at løse opgaver hurtigere og mere korrekt.
Dermed stiger produktiviteten med 5-10 procent**.
Rørløs teknologi med mange fordele

Danske InVentilate udvikler og leverer det rørløse ventilationssystem MicroVent.
Det rørløse design betyder, at MicroVent er enkel, fleksibel og 50 % billigere at
installere end traditionel, rørført ventilation.
Ventilationsenhederne skifter luften direkte gennem ydervæggen (i stedet for at
transportere den gennem rør), og det betyder, at MicroVent bruger 85 % mindre
energi end rørført ventilation. En mærkbar besparelse for både miljø
og driftsomkostninger.
Endelig sørger MicroVents patenterede teknologi for en
varmegenvinding på 85 %, hvilket sikrer frisk luft,
som altid har en behagelig temperatur og ikke
føles som træk.

Gør ventilationen intelligent
med MicroVent Comfort Control

Udefra ses kun de udvendige skærme,
som kan indbygges på forskellige vis
afhængig af bygningens arkitektur og
materialer. Det gør MicroVent velegnet
til renovering af fredede bygninger.
Indenfor er kun de diskrete inddæk
ningsriste synlige.
Som standard leveres MicroVent med
hvide inddækningsriste (indendørs –
RAL9010) og sorte skærme (udendørs
– RAL9005).
Derudover kan MicroVent leveres i
mange flotte specialfarver til fordel
agtige priser.

Over 7000 MicroVent-enheder er allerede installeret. Besøg inventilate.dk for
at se nogle af de mange projekter,
vi allerede har gennemført.
* Kilde: Professor Olli Seppänen, Helsinki University of Technology
** Kilde: Civilingeniør og ph.d. Kasper Lynge Jensen m.fl.

Alle MicroVent-systemer er udstyret med et LON-interface, så systemet kan
kobles til de fleste bygningsautomatitionssystemer (BMS), hvor hver enhed
kan styres individuelt.

Ved hjælp af en Smartserver kan MicroVent også styres online via computer
eller smartphone.
Derudover har InVentilate udviklet MicroVent Comfort Control – et intelligent
styresystem, som betyder, at MicroVents ventilationsenheder kan reagere
samlet på fugt, CO2 eller bevægelse.

MicroVent Comfort Control regulerer automatisk ventilationssystemet ved
hjælp af CO2-måler, fugtmåler eller bevægelsescensor.

Minimale driftsomkostninger – maksimal komfort
Med MicroVent Comfort Control tager ventilationsenhederne automatisk højde
for udsving og går i energibesparende grundventilation, når behovet for ventilation falder (fx når et kontor er tomt), ligesom det automatisk skruer op, når
behovet for frisk luft igen stiger (fx når et mødelokale er i brug).
På den måde minimeres energiforbruget og driftsomkostningerne samtidig
med, at brugerkomforten i lokalet altid er i top.

MicroVent kan altså styres på flere forskellige måder:
Ved hjælp af forudindstilling, manuel styring, timer-funktion eller
intelligent automatisk styring ud fra bevægelse, CO2 og/eller fugt.
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Undersøgelser viser også, at virksomheder med lav ventilation kan skære 10 procent
af medarbejdernes sygedage ved at hæve ventilation til det dobbelte*.

Diskret indbygning
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Et sundt indeklima er afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet.
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Større produktivitet – færre fejl – færre sygedage

Illustration af Coanda-effekten: Den rumænske aerodynamik-forsker Henri Coanda blev pioner inden for udviklingen af
fly, da han beviste, at luft bliver tiltrukket af en nærliggende overflade og forsøger at “klæbe” sig til den. MicroVent udnytter
Coanda-effekten til at sprede udeluften optimalt i rummet, så man helt undgår følelsen af træk.
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Det betaler sig at investere i indeklimaet
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Med MicroVent blev det muligt for reklamebureaet Agency Spring at forbedre indeklimaet i kontorer og mødelokaler, der ligger i en bevaringsværdig bygning midt
i Aarhus. Se bygningen udefra herunder og se flere projekter på www.inventilate.dk under Referencer.

I MicroVent overføres varmen fra indendørsluften til den kølige udeluft, inden den blæses ind i lokalet.
Hele 85 % af varmen genvindes, og det sikrer, at ventilationen altid er behagelig med luft, der både er frisk
og lun. Selv ved meget lave udendørstemperaturer sikrer den avancerede software i MicroVents styre
system, at indblæsningstemperaturen ikke bliver så lav, at ventilationen føles som træk.

MicroVent Comfort Control sætter alle ventilationsenheder til energibesparende grundventilation, når behovet for ventilation er lavt.
Ventilationen skruer automatisk op, når behovet igen stiger.

