
Case:
Otting Skole, 
Haderslev



Med MicroVent blev det muligt for Otting Skole at forbedre 
indeklimaet i to kontorer og to mødelokaler på en billig og 
energibesparende måde.

Otting Skole i Haderslev ønskede at 
forbedre indeklimaet i to kontorer og to 
mødelokaler. 

I kontorerne var MicroVent den oplagte 
løsning. De energibesparende ventila-
tionsenheder indbygges i væggen, og 
sikrer dermed frisk luft uden at optage 
plads.

Specialdesignede inddækningsriste 
sørger for at forhindre træk, og des-
uden er ventilationen yderst lydsvag, 
så arbejdsroen ikke forstyrres, selvom 
man på et lille kontor sidder tæt på 
ventilationen. 

I mødelokalerne, hvor mange men-
nesker opholder sig i længere tid ad 
gangen på få kvadratmeter, er der brug 
for en meget høj udskiftning af luften, 
og også denne udfordring kan Micro-
Vent klare.

MicroVent-enhederne fås i mange for-
skellige størrelse, som gør det muligt at 
tilpasse ventilationen til ethvert behov, 
og derfor er MicroVent velegnet både i 
små kontorer og i store mødelokaler.

Dermed fik Otting Skole løst sit ventila-
tionsbehov på en klimavenlig måde og 
til en konkurrencedygtig pris.
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I kontorer, hvor personbelastningen er lille, er MicroVent den ideelle løsning. De special-
designede indblæsningsriste modvirker træk, mens varmegenvindingen på hele 85 % sikrer, at 
der ventileres med frisk luft, der har en behagelig temperatur – året rundt.  Samtidig er ventilati-
onen yderst lydsvag, så koncentrationen ikke forstyrres.

MicroVent-systemet 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.


