PRESSEMEDDELELSE

Ny undersøgelse fra den amerikanske sundhedsstyrelse:

Corona-virusset smitter reelt kun via luften
Den amerikanske sundhedsstyrelse – CDC – har netop offentliggjort en rapport, der viser, at den
reelle risiko for at blive smittet med Corona virusset kommer fra luften. Fokus bør derfor være
på effektiv ventilation og desinficering af luften der hvor mennesker mødes.
En dugfrisk rapport fra det amerikanske svar på den danske Sundhedsstyrelse – Center for Disease
Control and Prevention (CDC) – viser, at risikoen for at blive smittet med SARS-CoV-2 (den virus som
forårsager COVID-19) primært sker via luften. Chancen for at blive smittet via overflader er ifølge
rapporten mindre end 1 til 10.000, hvorfor det er den luftbårne smitte, der skal bekæmpes.
Linsey Marr, der er ekspert i luftbårne vira ved Virgina Tech Universitet fortæller i den forbindelse:
”Faktum er, at der ikke er reelle beviser for, at der er nogen, som er blevet smittet med COVID-19 ved
at røre ved en overflade. I løbet af det seneste år, er det blevet stadig mere tydeligt, at COVID-19
primært spredes gennem luften,” fortæller hun.
I Danmark bliver den nye rapport fra CDC modtaget med stor interesse hos producenten af de store
HVLS ventilatorer, Nordicco A/S.
”Vi leverer i øjeblikket vores nye og patentanmeldte Northern Light™ HVLS ventilatorer til en række
kommuner og større virksomheder over hele landet. De store ventilatorer har et integreret UVC-system,
som effektivt desinficerer luften for smitte, når denne passerer vingerne. Således viser uafhængige
beregninger foretaget af UVC-virksomheden Ultraaqua A/S i Ålborg, at vores systemer dræber 87,9
procent af corona virus, hver gang luften passerer vingerne” fortæller adm. direktør i Nordicco A/S,
Dennis Thomsen.
Ole Grønborg, direktør i Ultraaqua A/S siger: ”Vores analyser og beregninger af Nordiccos Northern
Light™ systemer viser, at de har en effektivitet imod SARS-CoV-2 på 87,9 procent per luftpassage ved
såkaldte Comsol CFD analyser. Der findes ikke andre kendt systemer, der med så høj effektivitet ved
en enkelt passage kan desinficere store luftmængder og distribuere det ensartet i store rum”.
Nordiccos nye Northern Light™ HVLS ventilatorer er netop installeret på faciliteter i Kalundborg
Kommune, Vejen Kommune og Ålborg Kommune samt i virksomheder som blandt andet Vestas og
FAYARD.
”Vores Northern Light™ løsning gør det muligt effektivt at desinficere luften for denv skjulte smitte, der
hvor mennesker mødes.” slutter Dennis Thomsen.
Læs undersøgelsen fra CDC her:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/surface-transmission.html
For yderligere oplysninger, kontakt:
Dennis Thomsen, adm. direktør Nordicco A/S, 29 89 29 65
Michael Buksti, Kommunikationsansvarlig Nordicco A/S, 40 90 29 48
Om Nordicco A/S
Nordicco A/S er en familieejet virksomhed, som arbejder for at accelerere omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.
Nordicco A/S udvikler og producerer klimavenlige HVLS-ventilatorer (High Volume Low Speed) og tilhørende
styringssystemer. Løsninger, som hjælper kunder med at forbedre indeklimaet, sænke energiforbruget, reducere CO2udledningen og eliminere luftbårne bakterier og vira. Udvikling og produktion foregår i Danmark og der anvendes primært
danske leverandører. Læs mere på www.nordicco.eu.
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