
Case:

Dronninglund Efterskole



For at gøre plads til flere elever byggede Dronninglund 
Efter skole en ny værelsesfløj. Det rørløse ventilations-
system MicroVent sikrer et sundt og behageligt indeklima 
uden at optage plads i værelser og opholdsrum. 

Dronninglund Efterskole havde brug 
for at skabe plads til flere elever og 
byggede i efteråret 2015 en ny pigefløj. 
Ud over værelser til 14 elever er her lek-
tierum, stue, tekøkken, bad og toiletter.

For at sikre et sundt og behageligt 
indeklima er ventilationssystemet 
MicroVent installeret i alle lokaler – også 
de hyppigt anvendte baderum.

- Det er afgørende, at ventilationen ikke 
optager plads i lokalerne, og det har 

givet et flot resultat både inde og ude, 
at ventilationen er indbygget i væggen, 
fortæller pedel Ole Laursen. 

MicroVent specialdesignede indblæs-
ningsriste og høje varmegenvinding på 
85 % sikrer, at ventilationen er be-
hagelig og aldrig føles som træk. Des-
uden er ventilationen yderst støjsvag. 

- Vores elever bemærker ikke venti-
lationen, men er meget tilfredse med 
indeklimaet, fastslår Ole Laursen. 
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MicroVent indbygges direkte i væggen og optager ingen plads i lokalet. Desuden er den rørløse 
ventilation støjsvag og fås i mange forskellige størrelser, som gør ventilationssystemet ideelt til 
både opholdsrum og badeværelser med behov for stort luftskifte.

MicroVentsystemet består af minimum to 
microventilationsenheder. 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.


