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LUFTSIRKULASJON
ENERGISPARING

DESINFEKSJON
CO2-REDUKSJON



FRA VÅRT HOVEDKONTOR I 
STAVANGER LEVERER VI TIL 
HELE NORDEN



OM OSS

Ventitech AS er en norsk virksomhet som ønsker å bidra aktivt i omstillingen mot et 
bærekraftig samfunn.

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

Vi har produkter med den patenterte Active Pure teknologien. Luftrenserne brukes for 
å få kontroll på bakterier og lukt. Produktene kan installeres direkte i ventilasjon eller 
brukes frittstående. Vi er veldig stolte av vår egen produkt linje som heter Ventibox 
som er designet og produsert sammen med våre lokale partnere.

Ventitech drives av engasjerte grundere som har jobbet med inneklima i over 20 år og 
har utviklet et godt utvalg produkter som dekker alle utfordringer inneklimaet har å by 
på.
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BRUKSMULIGHETER

FOAJEER OG ATRIER

LAGER OG PRODUKSJON

SPORTSHALLER
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LOGISTIKK 

LAGER OG PRODUKSJON

SPORT OG TRENING

KROSSFIT



ENERGISPARING

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 blandes luftla-
gene så temperaturutligning skjer. 

 

På denne måten utnyttes varmen langt 
bedre, og belastningen på varmeanlegget 
reduseres. Dermed kan man oppnå ener-
gibesparelser 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.
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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



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.

8

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.
 



ENERGIBESPARELSER OG CO2-REDUKSJONER GREIT Å VITE

MILJØVENNLIG 
LØSNING

↔ Ventilatorstørrelser fås fra 1,5 - 7 meter

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

🔇  Lydløs og energieffektiv motor

💡 Enkel integrering i bygningsstyringssystemer via MODBUS RS485

🔌 Plug & play installasjon 

🌐 Designet og utviklet i Danmark



NORTHERN light®

Northern Light® er det mest effektive system for 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 gjør 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 de-
sinfiseres 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.

 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

DET MEST EFFEKTIVE SYSTEMET FOR  
DESINFISERING OG DISTRIBUSJON AV REN LUFT

*Testet og verifisert av det Danske Teknologiske Institutt



”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



OFFENTLIGE BYGNINGER



NORDICCO® Controller
Intuitiv, brukervennlig og smart 

Reduser dine installasjonskostnader ved å gå tråd-
løst med det seneste tilskuddet av styringsløsnin-
ger: Vår bluetooth-baserte tablet. En NORDICCO® 
Controller 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 tids-
plan uten at du behøver å røre en finger. Det kan 
også gis adgang til både administrator og bruker-
funksjoner 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 funksjo-
nene.

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

STYRING OG OVERVÅKNING



Den revolusjonerende ActivePure® teknologi skiller seg ut for sin evne til å redusere mi-
krobiologiske trusler. Den bruker opptil 5 naturlige prosesser for å aktvt gjenskape uteluf 
på en trygg og bærekrafig måte. ActivePure® har vist seg å være mer effektiv enn kjemiske 
eller lignende renseløsninger, for å redusere konsentrasjonen av mikroorganismer i luften 
og på overflater. 

Den bruker to typer ionisering for å redusere partikler: UVX- lys og en katalysator, som 
skaper vennlige hydrogen-baserte oksidanter. Ved å kombinere høyintensitets UVX-lys 
med et spesialutviklet hydroflisk belegg av edelmetaller på en spesiallaget bikubematrise, 
reduserer teknologien (Radiant Catalytc Ionizaton, RCI™) lufbårne mikrober, forurensende 
VOC-stofer og lukt.

Fordeler ved RCI™
• Kombinasjon av UVX-bølgelengder for å skape *AOP-reaksjoner i luften
• *AOP-reaksjoner nøytraliserer mikrober og reduserer vond lukt og VOC
• *AOP-stofer forblir efektive etter å ha forlatt RCI™-enheten som «renseplasma»

*Avansert Oksiderings Prosess

Ved bruk av passende bølgelengder av lys i RCI™-cellen, utvikler systemet et høyeffektivt 
Nm bakteriedrepende UV-lys. Fordi denne bølgelengden faller mellom synlig UV-lys og 
usynlige røntgenstråler (X-stråler), er den blit kjent som UVX.ww

ActivePure® Teknologi
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Ventitech jobber med lufthygiene til innemiljø. 
Høykvalitets rensing av inneluften ved å bruke ActivePure® - som kontrollerer lukt, farlige  
bakterier, virus, muggsopp og partikler i luft og på overflater.
 
ActivePure® brukes i dag i hjem, kontorer, sykehus, barnehager, hotell og mange andre 
plasser. Teknologien er utviklet av NASA i USA, og videreutviklet av Aerus.

Unik og patentert teknologi, ActivePure® som eliminerer over 99% av bakterier og virus i 
luften og på overflater.

Reduserer luftbårne partikler og allergener som kan utløse astma og allergisymptomer. 

Hvordan - Ionisering produserer negative ioner som sendes ut i lufta. 
Der kolliderer de med andre partikler, som blant annet kan fungere som flåter for bakterier, 
og gir dem ladning. 

Fjerner alle slags lukter og små partikler i luften, forskerne mener at ladde partikler hoper 
seg opp og faller ut av lufta. Dermed desinfiseres atmosfæren, og smitteoverføringen 
stoppes.

Fotokatalyse er en teknikk for å fjerne bakterier, virus, mugg og kjemiske gasser. Det skjer 
gjennom en kjemisk reaksjon der elektromagnetisk stråling i det ultrafiolette området akti-
verer en katalysator

Ozonbehandling;  I utgangspunktet, fjerner ozon lukt ved å ødelegge 
molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt. Ozon (O3) er et meget 
reaktivt molekyl, og er svært rask til å reagere kjemisk med partikler som den kommer i 
kontakt med i luften og på overflater.

VI RENSER LUFTEN UTEN FILTER



ActivePure®  
gjør hverdagen vår enklere.  
Maskinen sørger for jevn strøm  

av desinfeksjon. (uten bruk av kjemikalier).  
 
Stemvegen FUS barnehage, leder Anne Berit Flakk.



PURE & CLEAN
Dekker - 270 m²

Pure & Clean har et modernt design som passer inn som et møbel i dens 
bruksområder som typisk er: Hjemme i stuen – Kontoret – Møtelokale – Legetannlegekon-
tor – Frisør - Resepsjon – Restaurant – Barnehagen og alle 
steder du ønsker en luftrenser som passer inn i det estetiske miljø du har fra før. 

Denne All-Round modell er laget til å rense luften raskt og effektiv både på lukt, partikler 
og patogene bakterier og virus i luften og på overflater. Pure & Clean jobber 
døgnet rundt, 365 dager i året for at du skal kunne være trygg på luften du puster. 

Modellen kommer i 2 utførelser: Pure & Clean + som gir mulighet for raskere 
luktreduksjon, og Pure & Clean som kommer med 2 RCI celler for ekstra beskyttelse 
mot bakterier og virus. 
Pure & Clean har mange justeringsmuligheter, både med styrke på rensing og 
viftehastighet. Dette gjør det mulig å endre innstillingene til det som passer best 
for deg.

Størrelse: 30cm høy – 24cm bred – 25cm dyp
Vekt: 4.2kg
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FRESH AIR MINI
Dekker - 60 m²

Fresh Air mini har et tidsløst moderne design som enkel passer inn i dens 
bruksområder som typisk er: Hjemme i stuen – Kontoret – Møtelokale – Legetannlegekontor 
– På reise - Kjeller - Hybel til ungene - På hytta og alle steder du 
ønsker en luftrenser som leverer Fresh Air.

Denne mindre All-Round modell er lagt til å rense luften rask og effektiv både på 
lukt, partikler og patogene bakterier og virus i luften og på overflater. Mini modellen er lille-
broren til Pure & Clean og jobber også døgnet 
rundt, 365 dager i året for at du skal kunne være trygg på luften du puster.

Fresh Air mini jobber stille, og kan justeres til sanering av lukt i intervall, og i en 
2 timers modus for dyprens. Veldig flexible kompakt maskin som mange velger som nr. 2 
løsning etter å ha blitt kjent med Pure & Clean først. Brukes ofte for sanering av 
bil/båt/rom og å ta med på reise.

Størrelse: 16,5cm høy – 16.5cm bred – 18cm dyp
Vekt: 2 kg



VENTIBOX PRO
Dekker - 700 m²

Ventibox Pro har et robust design klar til bruk i industrien med bruksområder som: 
Produksjonshaller – Slakteri – Drivhus – Lagerbygg – Større Butikker – Gymsaler – 
Søppelrom – Større kjølerom – Supermarkeder og lignende krevende miljøer med 
utfordringer innen lukt- og mikrobiologisk forurensing av luften. 

Pro modellen står på hele døgnet, hele året, for å kunne redusere luftrelaterte 
forurensinger i luften og på overflater til en hver tid disse måtte oppstå. 

Modellen er utstyrt med en kraftig vifte som høres i et stille rom, men glir inn som 
ikke støyende i miljøer som ofte fra før har lyd. Lyden minskes også i høre sone siden 
apparatet henger relativt høyt. Ventibox Pro kommer i 2 størrelser som dekker mellom 
400 til 700 kvm alt etter grad av forurensing. 

Størrelse: 35cm høy x 38cm bred – 70cm lang.
Vekt: 10kg



VENTIBOX PROLITE
Dekker - 120 m²

Ventibox ProLite har et tidløs design som passer inn i alle bruksområder som: 
Kontorlandskap - Kurs & Konferanse - Klasserom - Sykehus - Sykehjem - Butikk - 
Treningssenter - Garderober - Restaurant & Kaféer – på Hytta – Passiv hus og lignende 
fasiliteter, hvor luften har bruk for en generell forbedring og vedlikehold.

Den er laget til å stå på 24/7/365 for å skape en kvalitet på luften du kan være trygg på 
uansett når du oppholder deg i lokalet. Denne modellen leveres med HEPA filter som 
ekstra sikkerhet.

Produktet er stillegående. Modell 750 klarer opp til 60 kvm. Modell 2000 håndterer opp 
til 120 kvm. Begge rensere krever kun lett installasjon. 

Størrelse: 31cm høy x 23cm bred x 50cm lengde
Vekt: 7,5kg
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Vi har nylig installert ActivePure® 
luftrenseteknologi i vår ventilasjon 
som dekker hele senteret. I en uav-

hengig kontrollert studie publisert 30.9.2020, 
ble det dokumentert at teknologien dreper 
COVID-19, og andre virus, på overflater i 
løpet av kort tid. 
 
Tjensvoll Treningssenter



HYDRA OZON

Hydra Ozon er et ren spikret luktreduksjons anlegg til industrianlegg med utfordringer 
med avtrekksluft i bruksområder som: Større søppelrom – Slakterier – Brannsanering – 
Avløpsanlegg – Resirkulasjonsanlegg – Ventilasjonskanaler – Fiske røykingsovner – Stor-
kjøkken – Gatekjøkken – Fast food restauranter – Pumpehus – Parkeringsanlegg og andre 
steder der lukt og muggsopp er utfordringen. Hydra har også egenskap til å rense vann 
for mikrober. 

Dette luktkontrollsystemet produserer opp til 1.540 mg/time med ozon. Leveres inkl. 
plastslange som gjør installeringen ekstremt 
fleksible spesielt om det er vanskelig å komme til. Ozon mengden kan justeres alt etter 
forhold av organiske eller kjemiske gasser som skal oksideres. 

Størrelse: 18,5cm høy – 24cm bred – 70cm lang



KUNDEREFERANSER  
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           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


