
Case:

Slagelse Gymnasium



Lange skoledage og flere elever i hver klasse giver dårlig 
luftkvalitet. På Slagelse Gymnasium blev problemet løst 
med mikroventilation, som er nemt at installere – også i 
eksisterende lokaler. 

Med over 1200 elever er Slagelse 
Gymnasium Danmarks fjerdestørste. 
Elevtallet er steget med 50 procent 
i løbet af 10 år, og på trods af flere 
tilbygninger, er det øgede elevtal og de 
længere skoledage en udfordring for 
indeklimaet.

- Der er ofte 32 elever og en lærer i et 
undervisningslokale på 63 kvadrat-
meter. Det kunne tydeligt mærkes 
på luften, fortæller serviceleder Jens 
Stengaard Olesen.

Sidste sommer fik Slagelse Gymna-
sium derfor installeret MicroVent i 31 
undervisningslokaler i den oprindelige 
bygning fra 1977.

- Vi valgte MicroVent, fordi ventilations-
systemet bliver installeret direkte i yder-
væggen. Dermed optager ventilationen 
ingen plads i lokalerne, og rørført venti-
lation ville være besværligt at installere 
og skæmme den ældre bygning, siger 
Jens Stengaard Olesen.
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MicroVent indbygges direkte i væggen og optager ingen plads i lokalet. Desuden er den rør-
løse ventilation støjsvag og har den fordel, at den kan installeres både vandret og lodret. Det 
gør MicroVent ideel til undervisningslokaler og nem at implementere ved både renovering og 
nybyggeri.

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.


