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Godt inneklima til lavest mulig energiforbruk

Godt inneklima til lavest mulig
Nordvest Miljø AS har siden oppstarten i 1993 levert
nærmere 3000 små og store anlegg. Vi har hovedkontor
på Blindheim i Ålesund og avdelingskontor i Ulsteinvik og
Førde.
Bedriften har i løpet av de siste årene gått g
 jennom et
generasjonsskifte. Ny ledelse og eiere er på plass, men
vi er fortsatt en bedrift med lokalt eierskap. Målet for
Nordvest Miljø er å være den ledende VVS-entreprenøren
i markedet.

Vi tilbyr spisskompetanse innen alle typer ventilasjons- og
inneklimaanlegg for industri-/nærings- og offentlige bygg.
Inneklima og miljø er vårt hovedfokus, og vi ønsker å bidra
til betydelige energi- og miljøgevinster for våre kunder.
Nordvest Miljø er med sin tverrfaglighet det naturlige
valget for både eksisterende og nye kunder!
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energiforbruk!
Våre forretningsområder er
Prosjektering
Ventilasjon
Sanitær-/sprinkler-/varme-/kjøleanlegg
SD-anlegg/Automasjon
Service/vedlikehold
Energiberegninger
ENOVA-søknader og energimerking
Energivurdering av tekniske anlegg

Vi oppholder oss
det meste av livet
innendørs. Inneklimaet
har derfor stor
betydning for folks
helse og velvære.
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Tilfør frisk og filtrert luft
– fjern forurensninger
Ventilasjon
Kroppen trenger i gjennomsnitt 2-2,5 liter vann i døgnet, til
sammenligning puster vi inn ca. 15 000 liter luft i døgnet.
Gjennom forskning er det bevist at god luftkvalitet
påvirker både folks prestasjonsevne og helse. I Norge
stiller Arbeidstilsynet krav til riktig ventilering av arbeidsplassen din. Flere studier konkluderer med at det er
lønnsomt å investere i et moderne ventilasjonsanlegg.
Energiforbruket til drift av ventilasjonsanlegg kan være
en vesentlig del av energiregnskapet for moderne yrkesbygg. For å energioptimalisere anlegget er det derfor
avgjørende med varmegjenvinning og behovsstyrt
ventilasjon.
For å oppnå godt inneklima til lavest mulig energiforbruk
er samspillet mellom ventilasjon, varme- og kjøleanlegget
avgjørende. Bruk av moderne byggautomasjon er en viktig
forutsetning for å oppnå dette.

Rør
Med prosesser som innebærer varme, kjøling, væske eller
avløp, er det et stort fokus på rør og materialvalg som
skal brukes. Våre ansatte har lang erfaring og kompetanse
både med små og store røranlegg.
Energisentralen er «hjertet» i et moderne inneklima
anlegg. Nordvest Miljø har spisskompetanse på store
varme og kjøleanlegg. Vi har gjennom årene redusert
energiforbruket til mange av våre kunder, blant annet ved
å installere varmepumpe.

Service og vedlikehold
Alle tekniske installasjoner krever kvalifisert og periodisk
vedlikehold for å fungere optimalt over tid. Vi tilbyr
service og vedlikehold til våre kunder både gjennom
faste serviceavtaler og eventuelt akutte behov. Vi utfører
rensing av kanaler og røranlegg ved behov.

Energisentralen
er «hjertet»
i et moderne
inneklimaanlegg.

Vi tilbyr bl.a.
•
•
•
•
•

Varmeanlegg
Varmepumper
Kjøleanlegg
Sprinkler
Sanitæranlegg

Vi leverer
prosessventilasjon
og filterløsninger til
Luktreduksjonsanlegg
Sveiseavsug
Sponavsug
Sandblåsing
Lakkering
Oljetåke
Støvesugeranlegg
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På lag med
Nordvest Miljø
Norges ledende ventilasjonsfilter produsent
Hver dag tester vi ventilasjonsfilter etter gjeldende internasjonale teststandard,
og hvert år sender vi mange filter til nøytral testing ved akkrediterte laboratorier.
Dette er for at du skal få akkurat den kvaliteten du har bedt om. Alltid!
www.interfil.no

Norskproduserte ventillasjonsfilter

Automasjon er
byggets hjerne
Automasjon skal sørge for samspillet mellom alle tekniske installa
sjoner i et bygg, og har dermed stor betydning for energieffektiviteten.
Vi leverer moderne systemløsninger for styring, regulering og overvåking av alle typer anlegg og bygg — uansett størrelse.
SD-anlegg
SD-anlegg (Sentral driftskontroll) knytter sammen alle tekniske
løsningene i et bygg til et felles styre- og overvåkingssystem. Man
får en grafisk presentasjon av alle systemene og har god oversikt
over status på alle anleggene. Her endrer man også driftsparametre/
settpunkter samt setter opp logging og alarmhåndtering.

Sentral driftskontroll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektregulering
Adaptiv effektregulering
Beregning av forbruk og 
Kontroll av energigevinsten
Logging av COP
Logging av energi
Logging av temperaturer
Varsling via e-post/sms ved alarm
Oversiktlige bilder
Kalenderfunksjoner
Logger
Temperaturkontroll

Fjernovervåking
Vi tilbyr fjernovervåking av kundens anlegg om ønskelig. Her sørger vi
for å passe på at anlegget ikke bruker mer energi enn nødvendig, og
gjør justeringer ved behov. Dette er en tjeneste som passer for kunder
som ikke har tid og/eller kompetanse til å gjøre dette selv.
Rehabilitering
Vi gjør oppgradering av eldre styresystemer — det være seg ventila
sjonsanlegg, varmeanlegg eller andre tekniske systemer. Målet er at
en utskifting/oppgradering av styresystem skal både gi en energibesparelse samt bedre funksjonalitet til anlegget.
EOS-energioppfølgingssystem gir deg full kontroll på energiforbruket på
ditt anlegg.

EM Systemer er en ekspanderende bedrift med virksomhet knyttet til utvikling, produksjon
og salg av sentral driftskontrollanlegg. Virksomheten har hovedkontor i Bergen
og avdelingskontorer i Oslo og Trondheim.
EM Systemer har levert 4500 SD-anlegg i Norge siden 1994. Vår WEB løsning EM Portal
er tilknyttet 450 organisasjoner, med 1200 brukere fordelt på 1000 SD-anlegg.
Vårt SD-anlegg er designet for energireduksjon og enkel drift.
Nordvest Miljø er forhandler for våre SD-anlegg.

For mer informasjon kontakt
Geir Sandal • Mobil 911 72 846
geir.sandal@emsystemer.no
www.emsystemer.no

www.nvm.no

Ulsteinvik
Smårisevadet 19
6065 Ulsteinvik
Førde
Indre Hornnesvika 2
6809 Førde
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Nordvest Miljø AS
Tverrvegen 32B, 6020 Ålesund
Telefon +47 70 17 48 80
office@nvm.no

Kontakt
en av våre
avdelinger for
en uforpliktende
prat

ENERGIMERKING
BYGG

