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Herning Kommune, kontorer og kantine
Herning Kommune har givet medarbejderne i bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning bedre indeklima med
ventilationsanlægget MicroVent, der blev valgt på grund
af systemets rørløse design og høje brugerkomfort.
De kommunale medarbejderne på
Skolegade i Herning sidder i forholdsvis små kontorer, og det gav en
udfordring, da der skulle installeres
ventilation. Det var nemlig ikke muligt
at trække rør eller installere pladskrævende ventilation.

De rørløse ventilationsenheder
installeres direkte i ydervæggen og
kan indbygges både lodret og vandret. I kontorerne styres ventilationen
af CO2-målere, der sørger for et
konstant optimalt indeklima og en høj
brugerkomfort.

Derfor faldt valget på det rørløse
ventilationssystem MicroVent, som
leverer frisk luft til medarbejderne
uden at optage plads i lokalet, uden
støj og uden træk.

Samtidig har MicroVent ventilationsmarkedets laveste energiforbrug på
kun 300 J/m3, hvilket giver en energibesparelse på op til 85 % i forhold til
central ventilation.

Projekt:
Bygherre: Herning Kommune
Sted: Skolegade 12B, Herning
Omfang: Kantine og 5 kontorer
Antal enheder:
10 stk. MicroVent Wall 4V,
2 stk. MicroVent Wall 3V og
1 stk. MicroVent Wall 6V.
I alt 13 enheder.
Projektperiode:
December 2013 - januar 2014

MicroVent-systemet består af minimum to
mikroventilationsenheder. 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.
MicroVents rørløse design giver mulighed for at indbygge ventilationen både vertikalt og
horisontalt. Samtidig er der flere farver og materialer at vælge imellem til skærme og riste, så
ventilationen kan integreres diskret i bygningen både ude og inde.
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