
Case:

Høvelte Kaserne, Birkerød



På Høvelte Kaserne kan officererne nu glæde sig over et 
bedre indeklima efter at MicroVent er blevet installeret i 42 
cellekontorer og et mødelokale. 

Det kan være vanskeligt at få plads 
til ventilation i ældre bygninger med 
små kontorer, men med MicroVent 
kunne Høvelte Kaserne sikre et be
hageligt indeklima med lave anlægs
omkostninger. 

Fordi der ikke skal føres rør, er bygge
perioden kort, og det giver en langt 
billigere anlægspris end ved andre 
ventilationsløsninger. 

Samtidig bruger MicroVent 85 % min
dre energi end central rørført ventila
tion. Det er en fordel for miljøet og for 
driftsomkostningerne, som er minimale. 

På Høvelte Kaserne er MicroVent 
installeret med InVentilates paten
terede intelligente styresystem, så 
ventilationen både kan styres manuelt 
og desuden reagerer automatisk på 
temperaturen i lokalet og luftens ind
hold af CO2. 
Sammen med en høj varmegenvinding 
og specialdesignede riste, der modvirk
er træk, sikrer det høj brugerkomfort.

MicroVent kan udveksle informationer 
med de fleste bygningsautomations
systemer, og på Høvelte Kaserne er 
hele ventilationssystemet koblet sam
men med Forsvarets CTS. 
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MicroVents specialdesignede indblæsningsriste modvirker træk, mens varmegenvindingen på 
hele 85 % sikrer, at der ventileres med frisk luft, der har en behagelig temperatur – året rundt.  
Samtidig er ventilationen yderst lydsvag, og til sammen sikrer det en høj brugerkomfort.

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.


