
3

2

1

Er luften i din skole klar?
Bygningsreglementet stiller skrappe krav til skolers indeklima. 
InVentilate leverer ventilation uden dyre omveje.

InVentilate ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
72 301 024
info@inventilate.dk
www.inventilate.com

Klar til næste skridt?
Hos InVentilate står vi klar til at hjælpe din skole til 
et bedre indeklima – uanset om skolen er i under-
søgelsesfasen eller har klarlagt behovet for ventilation. 
Se her, hvordan vi kan hjælpe dig videre.  

Kontakt InVentilate
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/skoler kan læse mere 
om InVentilates tiltag for at forbedre indeklimaet 
på skoler.

CO2-beregning og pris-
overslag for din skole
Ønsker du et hurtigt estimat over CO2-niveauet 
i et klasselokale, eller vil du have et indblik i 
indeklimaet i lokaler, som ikke er bygget endnu, 
så kan du nemt og hurtigt bestille en CO2-bereg-
ning på InVentilates hjemmeside. 
 
På www.inventilate.dk/co2-beregner indtaster 
du oplysninger om lokalets størrelse, antallet 
af personer i timerne og i pauserne, derefter 
sender InVentilate en beregning af CO2-niveauet 
til dig pr. mail. 

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

Gratis

www.inventilate.dk/skoler

Se referencer og priser
InVentilate har leveret ventilation til skoler, fritids-
hjem og daginstitutioner i hele landet. 

På www.inventilate.dk/skoler kan du læse 
mere om, hvordan andre skoler har løst deres 
ventilationsbehov og se vejledende priser på 
InVentilates skolepakker. 

Online Eksempel
Skive Tekniske Skole

Målinger fra et klasselokale på Skive Tekniske Skole efter in-
stallation af MicroVent viser, at luftens CO2-indhold holder sig 
under de påkrævede 1000 ppm igennem hele skoledagen.
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Et sundt indeklima 
giver en god skole

Bygningsreglementet (BR15)

§ 6.3.1.3, stk. 2 
Ventilation i undervisningsrum

Undervisningsrum i skoler og lignende skal ven-
tileres med et ventilationsanlæg, der omfatter 
såvel indblæsning som udsugning og varme-
genvinding med forvarmning af indblæsnings-
luften. Indblæsningen med udeluft og udsug-
ningen i normalklasserum skal være mindst 5 
l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. 
Samtidig skal det sikres, at CO2-indholdet i  
indeluften ikke i længere perioder overstiger  
0,1 pct. CO2. Hvis der benyttes ventilations-
anlæg med behovsstyret ventilation, kan der 
afviges fra de angivne luftmængder, når der 
er reduceret behov. Dog må ventilationen i 
brugstiden ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² 
etageareal. 
Ved benyttelse af særlige byggetekniske tiltag, 
som f.eks. større rumvoluminer pr. person, brug 
af flere udluftningsmuligheder, herunder mu-
ligheder for tværventilation, kan kravet om me-
kanisk ventilation fraviges under forudsætning 
af, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt 
tilfredsstillende indeklima.

Luften i klasselokalet har stor betydning for indeklimaet. Derfor er der ifølge 
Energistyrelsens bygningsreglement særlige krav til ventilation i undervisnings-
lokaler. 

Ifølge Bygningsreglementet skal luftudskiftningen i et klasselokale ved hjælp af 
mekanisk ventilation være mindst 5 l/s pr. person og 0,35 l/s pr. kvadratmeter 
etageareal. 

Desuden skal ventilationen sikre, at luftens CO2-indhold kun overstiger  
0,1 procent (= 1000 ppm) i kortere perioder. Når det handler om at sænke CO2-
niveauet, giver Bygningsreglementet metodefrihed. Det kan derfor ske på tre 
forskellige måder: 

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

2. Fleksibel undervisning og undervisningsdifferentiering, hvor skolens  
     fællesarealer og udeområder tages i brug. 

3. Forøgning af den mekaniske ventilation, som vil skabe større luft- 
     udskiftning.

Specielt til skoler har InVentilate udviklet to ventilationspakker, der tilgodeser 
både Bygningsreglementets krav og den enkelte skoles metodefrihed. 

Vester Skerninge Friskole på Fyn, som har stort fokus på indeklima og miljø, er en af de skoler, der har valgt MicroVent som ventilationssystem. 
Se mange flere skoler på www.inventilate.dk under Referencer. 

Lovkrav til  skolens indeklima

Færre sygedage – større trivsel – bedre indlæring.  
Frisk luft i skolen er ikke kun afgørende for lærere og elevers trivsel.  
Forskning viser, at ordentlig ventilation øger elevernes indlæring og præstation-
sevne markant, og at tilstrækkelig udskiftning af luften giver færre fraværsdage. 

Men mange danske skoler er bygget, før der blev stillet krav til luftkvaliteten, og det 
kan være besværligt og dyrt at etablere ventilation. 

Danske InVentilate har derfor udviklet en nem og fleksibel ventilations-
løsning til skoler, som kan implementeres både ved renovering, tilbygning 
og nybyggeri. 

I denne brochure kan du se, hvordan InVentilate kan hjælpe din skole til et bedre 
indeklima, og på www.inventilate.dk/skoler  kan du se andre skoler, der har fået 
installeret ventilation fra InVentilate. 
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”Vi har valgt MicroVent 
til Rismølleskolen, fordi 
ventilationen kan ind-
bygges uden store 
indgreb i bygningen, 
driftsomkostningerne 
er minimale, og vedlige-
holdelsen er enkel.” 

Morten Nielsen
Bygningskonstruktør i Randers Kommune

Citat fra undersøgelsen: “Indeklima i skoler”: 
 

En fordobling af ventilationsraten fra et lavt niveau medførte en 
fremgang i præstationen af skolearbejdet på op til 14 %

af Lektor Jørn Toftum, DTU, m.fl. udgivet af FOA - fag og arbejde, 2011

Skolepakke 1: Grundventilation
Skolepakke 1 efterlever Bygningsreglementets krav i 
forhold til antallet af personer og kvadratmeter.  
Med hensyn til CO2-niveauet vil Skolepakke 1 være 
tilstrækkelig i klasser med differentieret undervisn-
ing, hvor grupper af elever jævnligt opholder sig uden 
for klasselokalet.  

4 paneler med hver 2 stk. MicroVent Wall 8V

Luftskifte i alt 160 l/s 576 m3/h

Energiforbrug i alt 43,44 W

Energiforbrug pr. klasselokale

Microvent Skolepakke 1 69 kWh pr. år

Central ventilation 485 kWh pr. år

Årlig energibesparelse 416 kWh

Skolepakke 2: CO2-ventilation
Skolepakke 2 er en kraftigere ventilationsløsning, der 
konstant efterlever kravene til både luftudskiftning og 
CO2-koncentration.  
Denne løsning giver læreren fuld frihed og anbefales til 
undervisningslokaler med konsekvent høj person-
belastning. 

4 paneler med hver 3 stk. MicroVent Wall 8V

Luftskifte i alt 240 l/s 864 m3/h

Energiforbrug i alt 65,16 W

Energiforbrug pr. klasselokale

Microvent Skolepakke 2 103 kWh pr. år

Central ventilation 724 kWh pr. år

Årlig energibesparelse 621 kWh

De tre kurver på grafen viser luftens CO2-indhold (ppm) i et klas-
seværelse i løbet af skoledagen med henholdsvis Skolepakke 1 
og Skolepakke 2 som ventilations-løsning.

I kombination med naturlig ventilation, kan Skolepakke 1 også 
holde luftens CO2-indhold under 1000 ppm konstant. 

CO2-koncentration i klasseværelse 

ppm

Tidspunkt

Skolepakke 1 - Grundventilation  
Med 26 personer til stede i undervisningen 
og 0 personer i frikvarterer    .

Skolepakke 1 - Grundventilation 
Med 22 personer til stede i undervisningen 
og 0 personer i frikvarterer.

Skolepakke 2 - CO2-ventilation 
Med 26 personer til stede i undervisningen 
og 14 personer i frikvarterer.

Få gratis CO2-beregning og 
prisoverslag. Se næste side.


