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Air-Sites GreenMaster-serie är Eurovent-certifierad 
  

Air-Sites luftbehandlingsserie GreenMaster har tilldelats den respekterade bransch-
märkningen Eurovent. Med certifikatet får Air-Site tillgång till en mycket större 
marknad, som i sin tur kan dra nytta av branschledande prestanda inom ventilation 
och värme.  
 
18 månader efter att den rigorösa certifieringsprocessen inleddes har Air-Site nått en 
historisk milstolpe. Den 23 november godkände Eurovent Certita Certification, Europas 
industriförbund inom teknik för inomhusklimat och processkyla, Air-Sites serie av 
luftbehandlingsaggregat, GreenMaster, som därmed fick märkningen EUROVENT CERTIFIED 
PERFORMANCE. 
 

- Detta är det största som hänt Air-Site sedan grundandet och gör oss i ett slag 
valbara för en tiofaldigt större marknad. Den absoluta merparten av större 
fastighetsbolag och offentlig sektor, som exempelvis kommuner och landsting, kräver 
Eurovent-certifiering. Med certifieringen kan äntligen alla fastighetsbolag välja vad vi 
menar är världens bästa ventilationsaggregat, GreenMaster-serien, säger Tomas 
Nilsson, VD Air-Site. 

 
Det är Air-Sites serie av GreenMaster, i sex modeller och 13 storlekar, som certifierats. I den 
omfattande certifieringen har aggregatvalsprogrammet genomlysts och kontrollerats för att 
säkerställa att produkterna håller vad de lovar. Det är Eurovent Certita Certification som 
rigoröst kontrollerat att prestanda och kapacitet stämmer överens med Air-Sites uppgifter.  
 

- Med certifikatet ser alla att våra produkter håller vad de lovar, något vi själva alltid 
vetat. Det är en värdefull nyhet för fastighetsägare som nu får tillgång till fantastisk 
teknik för ventilation och värme. Exempelvis är antagligen Air-Site den enda 
Eurovent-certifierade leverantören av aggregat med dubbla plattvärmeväxlare och 
effektiv sektionsavfrostning, något som är starkt efterfrågat vid nyproduktion av 
flerbostadshus, säger Tomas Nilsson, VD Air-Site. 

 
Därtill är Air-Site det första Eurovent-certifierade företaget i världen som också erbjuder 
NIBE Energy Systems tysta värmepumpsmoduler som del i sina helhetslösningar. 
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Air-Site 
Air-Site är ett svenskt företag som utvecklar ventilationsprodukter för flerfamiljshus, lokaler och 
teknikrum. Våra kompetensområden är frikyla, luftbehandlingsaggregat, frånluftssystem samt 
presentation- och övervakningssystem. För maximal energibesparing behövs bra material och 
genomgående hög standard i alla produktionsled. Styrkorna kvalitet, expertis och närhet är några av 
anledningarna till att så många husägare väljer våra ventilationssystem. 
 
Air-Site AB är en del av NIBE Group sedan april 2016. 


