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FRA VÅRT HOVEDKONTOR 
I DANMARK LEVERER VI TIL 
HELE VERDEN

DANSK DESIGN
Vi utvikler og produserer alle våre NORDICCO® ventilatorer i Danmark. De er de-
signet og tilpasset Nordeuropeiske forbrukeres krav til design, kvalitet og effekti-
vitet. Vi bruker danske leverandører der dette er mulig, for å sikre materialer med 
lavest mulig klimabelastning.



OM OSS

Nordicco A/S er en dansk virksomhet som ønsker å bidra aktivt til å aksellerere omstil-
lingen mot et mer bærekraftig samfunn. 

Vi utvikler og produserer klimavennlige HVLS ventilatorer og styresystemer. HVLS står 
for High Volume - Low Speed, og er en spesiell type store ventilatorer som er i stand til 
at flytte store luftmengder. Våre løsninger kan forbedre inneklimaet, minimere energi-
forbruket, senke CO2-utslippet, og samtidig minske spredningen av luftbårne bakteri-
er og virus (inklusiv coronavirus). 

Nordiccos primære eiere er en dansk familie fra Trekantområdet og The Greenheck 
Group, Nordamerikas ledende produsent av luftsirkulasjonsprodukter.
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VENTITECH er officiel partner på det Norske marked



BRUKSMULIGHETER

FOAJEER OG ATRIER

LAGER OG PRODUKSJON

UTDANNINGSINSTITUSJONER
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LOGISTIKK 

SPORT OG TRENING



ENERGISPARING

FLYPLASSER



HVLS VENTILATORER SIKRER 
KLIMAVENNLIG KOMFORT

Varm luft stiger opp og samles under taket, derfor er det ofte temperaturforskjell på flere 
grader mellom gulv og tak i store lokaler. Jo høyere under taket, desto større er tempera-
turforskjellen.

En HVLS ventilator skaper en rolig og lydløs 
luftsirkulasjon, som effektivt utligner fukt- 
og temperaturforskjeller mellom gulv og 
tak. Dette skjer ved at ventilatoren presser 
eksisterende varme fra taksonen ned mot 
oppholdssonen, og dermed blander luftla-
gene så temperaturutligning skjer. 

 

På denne måten utnyttes varmen langt 
bedre, og belastningen på varmeanlegget 
reduseres. Dermed kan man oppnå var-
mebesparelser på opptil 35 % i løpet av en 
fyringssesong fordi man på en bedre måte 
utnytter eksisterende varme i rommet og 
derfor kan skru ned termostaten.

VARMEN 
STIGER

UTEN HVLS VENTILATOR MED HVLS VENTILATOR
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HVLS VENTILATOR

SOMMER - KOMFORT OG KJØLING  
I varme måneder kan temperatur opplevelsen reduse-
res markant, fordi HVLS ventilatoren skaper en kjølen-
de bris, også kjent som ”chill-faktor”. Likeså fjerner 
luftventilatoren lommer med stillestående og tung 
luft, og skaper dermed generelt bedre inneklima og 
økt komfort for personer i lokalet. Hvis det allerede er 
installert mekanisk ventilasjon eller aircondition, vil in-
stallasjon av NORDICCO® systemer medføre at trykket 
på andre ventilasjonssystemer reduseres, hvilket sen-
ker bygningens totale energiforbruk.

KONSEPTET 

  Distribusjonssentre
  Produksjonshaller
  Flyplasser og jernbane
  Konsert- og eventsteder
  Idrettshaller og treningssentre
  Hoteller og foajeer
  Offentlige institutsjoner
  Utdanningsinstitusjoner, etc.

BRUKSOMRÅDER

VINTER - VARME OG ENERGISPARING
I kalde måneder flytter HVLS ventilatoren langsomt 
varm luft som samles under taket ned i oppholdsso-
nen. Det gir ikke bare økt komfort, men sikrer termisk 
utligning på tvers av lokalet. Dette gjør det muligt 
å bruke en lavere innblåsningstemperatur, noe som 
medfører et lavere energiforbruk og mindre CO2-uts-
lipp.

Fremover funksjon

Bakover funksjon



”Jeg har kun lovord å si 
om Nordicco og deres 
store ventilatorer. Sam-

arbeidet har fra begynnelsen 
fungert upåklagelig, og deres 
systemer har til fulle levd opp 
til våre forventninger. Alt i alt 
er vårt energiforbruk merkbart 
redusert siden installasjonen.”  
 
- Karl Juul,  
Teknisk servicechef,  
Norddjurs Kommune

KONSEPTET 



NORTHERN AIR® 

ENERGIBESPARELSER OG CO2-REDUKSJONER

Northern Air® er vår produktlinje av store HVLS ventilatorer. HVLS står for High Volume - 
Low Speed, og som navnet antyder så flytter luftventilatorene store mengder luft langsomt 
og helt lydløst. På den måten kan både fukt- og temperaturforskjeller mellom gulv og tak 
effektivt utlignes (også kjent som termisk blanding av luftlag). 

Northern Air® sikrer dermed energibesparelser, CO2 reduksjoner, og bedre inneklima - 
pakket inn i elegant skandinavisk design. HVLS ventilatorene kan enten brukes som enkelt-
stående løsning eller sammen med eksisterende ventilasjonssystemer.
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Ved å installere Northern Air® ventilatorer, kan det oppnås energibesparelser på opptil 35 
% - særlig om vinteren når varmen under taket utnyttes bedre i rommet. Foruten energibe-
sparelser, reduseres også bygningens CO2-utslipp.  
 
Ved installasjon av en Northern Air® HVLS ventilator er det beregnet at en standard hall 
på 800 m2 i gjennomsnitt kan spare 3 tonn CO2 i året. Til sammenligning trengs det 1.500 
bøketrær for å absorbere de samme 3 tonn CO2.
 



GREIT Å VITE

MILJØVENNLIG 
LØSNING

↔ Ventilatorstørrelser fås fra 2 - 7 meter

🏣  Ideelt til rom >100 m2 med en takhøyde på minst 3,5 m

🔇  Lydløs og energieffektiv motor

💡 Enkel integrering i bygningsstyringssystemer via MODBUS RS485

🔌 Plug & play installasjon 

🌐 Designet og utviklet i Danmark



”Det viktigste (i virus-
bekjempelsen) er å 
bevege luften bortover 

mot ventilatoren. Her vil luften 
eksponeres for UVC-lampen, 
og når en bestemt mengde 
lys har truffet organismen med 
en bestemt intensitet, kan 
organismen ikke formere seg 
og vil deretter dø.”  
 
- Ole Grønborg,  
Ph.D. Founder & Director, 
Ultraaqua A/S

DESINFEKSJON 
AV LUFT

ELIMINERER LUFT-
BÅRNE BAKTERIER OG 
VIRUS, INKLUSIV  
CORONAVIRUS



NORTHERN light®

SKAP ET BEDRE INNEKLIMA FOR KUNDER 
OG MEDARBEIDERE MED REN LUFT

Northern Light® er det mest effektive system til desinfisering og distribusjon av store luft-
mengder* og kan benyttes mens mennesker er tilstede i et lokale. Produktlinjen består av 
patenterte HVLS-ventilatorer med integrert UVC-lys i vingene, og finnes i størrelser fra 2 - 5 
meter i diameter.  
 
Systemet virker ved at luften langsomt og lydløst sirkuleres i et lokale, dermed passerer 
enorme luftmengder over de integrerte UVC-lampene på oversiden av vingene. På den 
måten desinfiseres luften effektivt og kontinuerlig, idet skadelige luftbårne patogener 
elimineres når de eksponeres for UVC-lyset. Ved bare et enkelt trykk på en knapp kan det 
desinfiserende lyset aktiveres via en NORDICCO® controller.

Testet og verifisert av det Danske Teknologiske Institutt

 Samme fordeler som ved Northern Air® systemer

 87,9 % eliminering av coronavirus når luften passerer over vingene

 Verifisert av det Danske Teknologiske Institutt basert på test med  
levende virus*

 90 % motoreffektivitet ved maksimal belastning

 Genererer opptil 18.500 m3 desinfisert luft pr time  
(testet for SARS-CoV-2-virus) 

 Northern Light® overholder EU-direktivene og Norsk lovgivning



Verifisert av det 
Danske Teknol-
ogiske Institutt 
baseret på tester 
med levende 
virus

87,9 % elimin-
ering av corona-
virus når luften 
passerer over 
vingene

Dokumentert 
ved COMSOL 
CFD analyse av 
Ultraaqua A/S 
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UVC LYS

DET MEST EFFEKTIVE SYSTEM TIL  
DESINFISERING OG DISTRIBUSJON AV REN LUFT

Northern Light® produktlinjen består av patenterte HVLS ventilatorer med integrert UVC-
lys i vingene. Langsomt og lydløst sirkuleres luften i et lokale. Dermed passerer enorme 
luftmengder over UV-lampene på oversiden av vingene. 
På denne måten desinfiseres luften effektivt og kontinuerlig, idet skadelige luftbårne pato-
gener (inkludert virus og bakterier) elimineres når de eksponeres for UVC-lyset.

Det spesielle designet med oppovervendte lamper gjør det mulig å benytte Northern 
Light® systemer samtidig med at mennesker oppholder seg i et gitt lokale. I mer enn 70 år 
er UVC-lys blitt brukt som en effektiv måte til å bekjempe luftbårne patogener, herunder 
meslinger, tuberkulose og influensa - og nå også coronavirus.



OFFENTLIGE BYGNINGER



Ledende universiteter har påvist at UVC-lys 
kan drepe mer enn 99 % av luftbårne coro-
navirus mikrodråper*. Kombinasjonen av HVLS 
teknologi og UVC-lys gir dermed en unik og 
effektiv måte til å bekjempe luftbårne virus og 
bakterier på.

UVC-LYS  
- BAKGRUNNSKUNNSKAP

 I 1903 mottok den danske legen 
Niels Finsen Nobelprisen i Medisin 
for å anvende UVC-lys mot tuber-
kulose. 

 UVC-lys er i årtier blitt brukt til 
bl.a. desinfisering av vann. 

 I 2021 anbefalte CDCP (Centers for 
Disease Control and Prevention) 
anvendelse av UVC-lys som en av 
de mest effektive teknologier for å 
minimere spredningen av mikroor-
ganismer i luften, f.eks. også nytt 
coronavirus. 

HISTORIE 

Fakta
 UV-lys er inndelt i tre kategorier: UVA, UVB 

og UVC.    
 UVC har en bølgelengde mellom 200 og 280 

nanometer, og er den mest effektive des-
infiserende strålingen i UV-spekteret. Disse 
bølgelengdene retter seg mot mikroorganis-
mers DNA, ødelegger cellene og forhindrer 
dermed replikasjon.

 På grunn av de oppovervendte 
lampene i Northern Light® ventila-
torene, kan systemet også brukes 
mens det er mennesker tilstede i 
lokalet. 
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* Columbia University - Irving Medical Center



STYRING OG OVERVÅKNING

NORDICCO® Tablet
Intuitiv, brukervennlig og smart 

Reduser dine installasjonsomkostninger ved å gå 
trådløst med det seneste tilskuddet av styringsløs-
ninger: Vår bluetooth-baserte tablet. En NORDIC-
CO® Tablet kan styre opptil 24 forskjellige HVLS 
ventilatorer, alle med individuelle innstillinger. 

Dessuten gir den adgang til en lang rekke funksjo-
ner, som f.eks. kalenderoppsett, slik at dine ventila-
torer kan kjøre automatisk etter en bestemt tidsplan 
uten at du behøver å røre en finger. Det kan også 
gis adgang til både administrator og brukerfunksjo-
ner ved hjelp av adgangskode. 

NORDICCO® Control Box
Enkelt og intuitivt 
 
En NORDICCO® Control Box er den enkleste form for 
styringsenhet. Det er en brukervennlig og enkel, men 
samtidig hardfør løsning, basert på kabeltrekk direkte fra 
Control Boxen opp til ventilatoren. Control Boxen har 
start/stopp funksjon, 10 forskjellige hastigheter, og en 
enkel retningsskifter mellom frem/baklengs funksjonene.

NORDICCO® INTEGRATION I BYGNINGSSYSTEMER 
 
NORDICCO® ventilatorer kan integreres i bygningsstyrings- 
systemer via MODBUS RS485 og SD anlegg. 



KUNDEREFERANSER  

OFFENTLIGE INSTITUSJONER

INDUSTRI  

UTDANNINGSINSTITUSJONER 

Technical University 
of Denmark
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Strand Kommune



           KONTAKT
Hvis du vil høre mer om våre løsninger, ønsker en befaring av dine 

bygninger eller noe helt annet, kontakt oss 
gjerne via telefon eller e-mail.

AdressE
Ventitech AS 
Gamle Forusveien 1 
4031 Stavanger 
Norge

Kontakt
(+47) 932 73 651 
post@ventitech.no

@VentiTech As @ventitech_norgeVentitech AsVentitech.no@Ventitech AS

www.ventitech.no 
Besøk oss på


