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DOKUMENTEREDE VARMEBESPARELSER
PÅ OP TIL 35%
Jeg vil vove den påstand, at
Nordiccos loftventilatorer er et
fantastisk produkt, og måske
er de den bedste investering, vi har
gjort til dato i kommunen. Da vi først fik
øjnene op for hvor effektive, de store
loftventilatorer er, så er det gået stærkt,
og jeg er glad for, at vi nu næsten har
fået dem hængt op i alle vores større
haller. Der er ingen tvivl om, at de store
loftventilatorer er et stor hit hos os.
Henrik T. Pedersen, Teknisk Servicechef

Efter at have
hængt loftventilatorerne op i
loftet har vi nu reduceret
den tid hvor ventilationsanlægget er tændt til
8 timer i døgnet. Og
samtidig har vi formået at
sænke indblæsningstemperaturen.
Karl Juul, Teknisk Servicechef
Norddjurs Kommune

Kalundborg Kommune

Sådan virker en NORDICCO® hvls Ventilator
Komfortkøling

I de kolde måneder, hvor det er nødvendigt at
opvarme hallen, bør NORDICCO® ventilatoren
køre i “op” mode. Herved sikres den optimale
temperaturudligning på tværs af hallen, hvor
den varme, der automatisk stiger til loftet
fordeles ligeligt, så der opnås varme- og CO2besparelser på op til 35%.

Peter Nielsen, Centerchef
Hedensted Centret

KONTROL & STYRING
NORDIcco® FAN MANAGEMENT SYSTEM
FJERNSTYRING OG OPTIMERET DRIFT

På varme dage kan temperaturoplevelsen reduceres med op til 5°C, fordi loftventilatoren
skaber en brise omkring dig. Dette reducerer
eller eliminerer behovet for aircondition.
Desuden øges produktiviteten på grund af
det oplevede temperaturfald, mens tung og
stillestående luft fjernes. På steder med eksisterende ventilation eller aircondition reducerer
NORDICCO® ventilatoren presset på systemerne og det sikrer dermed energibesparelser.

Temperaturudligning
og varmebesparelse

Det var ret let for os at
beslutte at installere de to
store HVLS- ventilatorer.
De skal nemlig både være med til
at forbedre brugernes oplevelse
af indeklimaet og helt konkret, så
reducerer de samtidig vores årlige
CO2-udslip med op mod 12 tons.
Dertil kommer en rigtig attraktiv
økonomi i projektet.. [Det] er en
udvidet win-win løsning.

NED

Giver den driftsansvarlige adgang til overvågning
og styring af de installerede ventilatorer. Systemerne indhenter løbende data om CO2-indholdet,
temperaturer og relativ fugtighed og sikrer på den
måde det optimale indeklima og de største energibesparelser. Det cloud-baserede system betyder,
at administratorerne til hver en tid kan få adgang til
systemet fra en PC, tablet eller smartphone
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NORDIcco® tablet APP
Intuitiv, brugervenlig og smart
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Med integrerede funktioner såsom kalenderopsætning, styring af op til 24 forskellige
ventilatorer med individuelle indstillinger og
admin/bruger adgangsfunktioner, gør den til
den smarteste styreenhed på markedet.

Klimavenlig komfort
NORDICCO
Nordicco A/S er en familieejet og -ledet virksomhed, som
ønsker at bidrage aktivt til at accelerere omstillingen
til et mere bæredygtigt samfund.
Nordicco A/S udvikler og producerer klimavenlige
HVLS-ventilatorer (High Volume Low Speed)
og styringssystemer. Løsninger, som hjælper
private virksomheder og offentlige organisationer
med at forbedre indeklimaet, sænke energiforbruget, reducere CO2-udledningen og
eliminere luftbårne bakterier og vira.

MADE
IN

Udvikling og produktion foregår
i Danmark og der anvendes primært
leverandører og materialer med mindst
mulig klimabelastning. Nordicco A/S er
medlem af Dansk Industri.
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Nordicco A/S
Karetmagervej 23
7000 Fredericia
Danmark
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