Case:

Øster Starup Skole,
Vejle

Øster Starup Skole, Vejle
På ældre skoler kan det være svært at installere ventilation
i de eksisterende bygninger. For Øster Starup Skole blev
løsningen MicroVent, som indbygges i væggen og skifter
luften uden rør.
På Øster Starup Skole var det centrale
ventilationssystem 30 år gammelt.
”Det slugte en masse strøm og fungerede ikke optimalt,” fortæller serviceleder Mogens Jensen.

tionen er indbygget over vinduerne,
og det ser pænt ud både inde og ude,”
siger Mogens Jensen, som havde
oplevet MicroVent på en nærliggende
skole.

Med en bevilling fra Vejle Kommune fik
skolen mulighed for at udskifte ventilationen op til skoleåret 2016/17.

Ud over den langt billigere installation,
bruger MicroVent 85 % mindre strøm
end central ventilation.
Desuden er det rørløse ventilationssystem meget lydsvagt og dermed ideelt
til undervisningslokaler.
”Jeg tror faktisk, kaffemaskinen på
lærerværelset lyder højere,” konstaterer
Mogens Jensen.

”Ville vi have ny central ventilation,
skulle der trækkes rør op på taget, og
det var dyrt, besværligt og ikke særlig
kønt. Installeringen af MicroVent var
meget nemmere og billigere. Ventila-

Med det rørløse ventilationssystem MicroVent er det nemmere og langt billigere at installere
ventilation i eksisterende skolebygninger. På Øster Starup Skole er MicroVent indbygget over
vinduerne.
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Projekt:
Bygherre: Øster Starup Skole
Sted: Ådalsvej 66, Egtved
Omfang: To undervisningslokaler
og 1 lærerforberedelseslokale
Antal enheder: I alt 12 enheder:
4 stk. MV Panel 3x8
4 stk. MV Panel 2x8
2 stk. MV Panel 2x7
2 stk. MV7
Projektperiode:
Maj-august 2016

MicroVent-systemet består af minimum to
microventilationsenheder. Enhederne koordinerer 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 forhold til behovet for luftskifte. MicroVent fås med
henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.

