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Entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S havde brug for 
en fleksibel og flytbar kontorbygning. Flex Modul A/S 
leverede løsningen og valgte MicroVent som ventilation, 
fordi det rørløse system indbygges diskret i facaden og 
kan installeres allerede inden modulbyggeriet leveres. 

Da entreprenørkoncernen Per Aarsleff 
A/S fik behov for en fleksibel kontor-
løsning, blev Flex Modul A/S bedt om 
at løfte opgaven, og resultatet blev 
denne flytbare bygning med kontorer, 
møderum, kopirum og toiletter.

Byggeriet er opført i tre etager, men 
når behovet for kontorplads ændrer 
sig, kan hele eller dele af bygningen 
flyttes, og etagerne kan f.eks. op-
stilles hver for sig på tre forskellige 
byggepladser.  

Bygningens indeklima sikres af det 
rørløse ventilationssystem Micro-
Vent,  som blev valgt, fordi det rørløse 
system er pladsbesparende og sam-
tidig gjorde det muligt for Flex Modul 
A/S at installere ventilationen allerede 
inden modulbyggeriet blev leveret. 

MicroVent er behovsstyret ved hjælp 
af CO2-målere, hvilket sikrer høj bru-
gerkomfort. Desuden har MicroVent 
ventilationsmarkedets laveste energi-
forbrug på kun 300 J/m3.
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MicroVents  rørløse design gør ventilationen diskret at indbygge – både inde og ude. Desuden 
kan de indvendige riste og udvendige skærme leveres i mange forskellige farver, hvilket giver 
arkitekten god mulighed for at implementere ventilationen i bygningens arkitektur. 

MicroVent-systemet består af minimum to 
mikroventilationsenheder. 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.
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