Case:

Musicon, Hal 7
Roskilde

Musicon, Hal 7, Roskilde
MicroVent sikrer et godt indeklima for gør-det-selv-folk
og opfindere, der slår sig løs i det kreative Orange Makerspace i Roskildes nye bydel Musicon.
Roskilde Kommune er gået i gang med
at omdanne en nedlagt betonfabrik
og den omgivende industrigrund på
250.000 kvm. til den levende og kreative bydel Musicon.
I Hal 7 holder Orange Makerspace
til – en forening, der stiller værksteder
til rådighed for gør-det-selv-folk og
opfindere.
Rammerne er rå, og der er rift om pladsen., så under opbygningen af Hal 7 var
det vigtigt, at ventilationen ikke fyldte
for meget hverken i lokalerne eller i
budgettet.

Valget faldt på MicroVent, som indbygges direkte i facaden og derfor er
meget diskret og ikke optager plads.
Det rørløse design betyder samtidig,
at installationen er 50 % billigere, og at
ventilationen bruger 85 % energi end
central rørført ventilation.
Det gør MicroVent til en klimavenlig løsning, der samtidig er væsentligt billigere
i både anlæg og drift.
MicroVent har desuden den fordel, at
ventilationssystemet er fleksibelt og
kan dimensioneres til både små og
store lokaler.

MicroVent er en klimavenlig og driftsbillig ventilationsløsning, der sikrer et sundt og behageligt
indeklima hos Orange Makerspace uden at optage plads i lokalerne.
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Sted: Musicon Hal 7, Roskilde
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Antal enheder: I alt 18 enheder
(MicroVent 4, MicroVent 6 og
MicroVent Panel 2x6) og behovsstyring i alle loklaer
Projektperiode:
Sommer 2017

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.

