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SOMMAR:  
Komfortkyla 
Varma dagar kan temperaturupplevelsen reduceras med upp 
till 5°C eftersom luftventilatorn skapar ett luftdrag kring dig. 
Detta reducerar eller eliminerar behovet av luftkonditioner-
ing. Dessutom ökar produktiviteten tack vare den upplevda 
temperatursänkningen, samtidigt som tung och stillastående 
luft avlägsnas. På platser med befintlig ventilation eller 
luftkonditionering reducerar NORDICCO®-fläktar trycket på 
systemen och säkrar därmed energibesparingar. 

VINTER:  
Temperaturutjämning och 
värmebesparing
Under de kalla månaderna, när hallen värms upp, bör 
NORDICCO®-fläktar köras i ”upp”-läge. Därmed säkras 
optimal temperaturutjämning i hela hallen, och säkerställer 
därmed värme- och CO2-besparing på upp till 35 procent.
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Så fungerar en NORDIcco hvls-fläkt 



            Det var enkelt för oss att 
                ta beslutet att installera 
                två stora HVLS-ventilatorer. 
De kommer nämligen bidra till att 
förbättra användarnas upplevelse av 
inomhusklimatet. Konkret reducerar 
det dessutom samtidigt vårt årliga 
CO2-utsläpp med upp till 12 ton. 
Därtill kommer en mycket attraktiv 
ekonomi i projektet. [Det] är en riktig 
win-win-lösning. 
 
Peter Nielsen, Centerchef  

Hedensted Centret

Ger operatören tillgång till övervakning och kontroll 
av de installerade fläktarna. Systemen samlar kon-
tinuerligt in data om CO2-innehåll, temperaturer 
och relativ luftfuktighet, vilket säkerställer optimalt 
inomhusklimat och största energibesparingar. Det 
molnbaserade systemet säkerställer att adminis-
tratörer kan komma åt systemet från en PC, surf-
platta eller smartphone. 

NORDIcco  FAN MANAGEMENT SYSTEM 
fjärrstyring och optimerad drift

kontroll och hantering

NORDIcco  trådlös  surfplatta 
intuitivt, användarvänligt och smart
Med integrerade funktioner som kalenderinställingar, 
kontroll av upp till 24 olika fläktar, alla med individuella 
inståallningar och admin/användaråtkomstfunktioner, 
gör det till den smartaste styreenheten på marknaden. 
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UTAN HVLS-FLÄKT MED HVLS-FLÄKT

DOKUMENTERAD VÄRMEBESPARING 
PÅ UPP TILL 35 PROCENT
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Adress
Nordicco A/S 
Karetmagervej 23 
7000 Fredericia 
Danmark

Kontakt 
Info +45 73 70 90 83
info@nordicco.eu
www.nordicco.eu/sv

NORDICCO
Vi är ett familjeägt och drivet företag som vill 
bidra till accelerationen mot en mer hållbar 
ekonomi.

Nordicco A/S designar och tillverkar klimatvän-
liga High Volume Low Speed (HVLS) fläktar  
och tillhörande styrsystem. Vår lösning  
hjälper våra kunder att förbättra deras  
inomhusklimat, sänker deras energi- 
konsumtion, reducerarderas koldioxid- 
utsläpp och eliminerar spridningen  
av luftburna patogener.

Klimatvänlig komfort 
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