
LUFTDON
Högsta produktkvalitet för 
bästa luftkvalitet
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Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett 
tecken på att vi har gjort ett bra jobb. Tysta, utan drag och med ett ut seende som smälter 
in i omgivningen, ger våra luftdon ett friskt och energigivande klimat utan att det stör oss i 
vardagen.

Design är funktion
Den uppenbara skillnaden mellan våra olika luftdon är utseendet. För att smälta in i lokalen och höja intrycket 
krävs ett passande utseende, men produktens design är också avgörande för dess funktion. När omgivningen 
förändras behöver luftspridningen också ändras. Swegons luftdon med unik konstruktion gör det enklare än  
någonsin att ändra spridningsbild.

Tyst
Våra öron utsätts ständigt för bakgrundsljud. Ventilation är alltför ofta synonymt med irriterande bakgrundsljud 
därför är Swegons luftdon noggrant testade för att inte tillföra något ljud till lokalen. Effektiv ljuddämpning och 
flexibla  placeringsmöjligheter gör att vi kan få minimal ljudnivå i alla typer av lokaler.

Utan drag
Att under längre tider vistas i miljöer där det drar kallt är varken behagligt eller hälsosamt. Swegon har luftdon 
för alla luftflöden och lufthastigheter och alla har förmågan att leverera luften dragfritt. Det är en av luftdonens 
absolut viktigaste uppgifter för att få ett energigivande inomhusklimat. Luftdonen kan också förändras för att 
passa det aktuella behovet.

Har du aldrig sett våra luftdon?

Våra luftdon finns i olika utföranden för skilda miljöer och behov.

Swegons luftdon kan användas i mycket krävande miljöer. 
Alla utrymmen i Operahuset i Oslo, Norge, har luftdon från Swegon.

1 Hög komfort, 
tyst och dragfritt!

2 Lätt anpassning till 
lokalens verksamhet

3 Tilltalande design som 
passar olika miljöer

4 Hög flexibilitet vid 
installation & placering
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Moderna laboratorier för test av luftdon och komponenter för 
flödesreglering.

Utveckling
Oavsett hur bra en produkt är kan den alltid bli bätt-
re. Det är målsättningen vi måste ha för att fortsatt 
kunna leverera högkvalitativa produkter. Moderna 
laboratorier med ändamålsenlig utrustning säkerstäl-
ler att vår utveckling verkligen ger resultat.
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TOMELILLA

Automatiserad tillverkningsprocess bidrar till ökad produktivitet och hög och jämn kvalitet.

Kvalitet och miljö
Eftersom vi jobbar för att få frisk luft inomhus, förstår 
vi också vikten av att ha frisk luft utomhus. Hela vår  
verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad. En pro-
dukt som inte håller bra kvalitet är heller inte bra för 
miljön. Vår målsättning är att vi ska vara det ledande 
företaget i vår bransch, även när det gäller miljöan-
passad  verksamhet och miljöanpassade produkter.

Högsta produktkvalitet - för bästa luftkvalitet
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DYSDON

Hur vill du ha din luft idag?
Även kall luft kan tillföras till en lokal utan drag när 
Swegons dysdon används. Den varma luften i rummet 
blandas mycket effektivt med den friska luften vilket 
leder till behagligare luftväxling. Med Swegons unika 
aerodynamiskt utformade dysor ställs spridningsbil-
den in så att ingen ska behöva uppleva att det drar 
kallt i lokalen. Att ändra spridningsbild är mycket 
enkelt och kan göras när som helst utan att varken 
ljudnivå, luftflöde eller tryck påverkas!

EAGLE Ceiling: Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft

Swegons dysdon har fullt justerbar spridningsbild utan att tryck 
eller ljud förändras.

Fördelarna
100% flexibel spridningsbild
• Med hjälp av dysorna kan spridningen ställas hur man 

vill, även helt vertikal spridning för effektiv uppvärmning.
– Större flexibilitet och effektivare värme!

Stor induktionseffekt
• I ett brett flödesområde kan kraftigt undertempererad 

luft blandas in i rummet utan drag.
– Bättre effektivitet, kyleffekt och komfort!

Brett sortiment
• Många varianter och stora anpassningsmöjligheter.

– Du kan alltid hitta ett don som passar både estetiskt och 
funktionsmässigt.

Snabbfakta
Storlek

17 olika modeller i flera storlekar.

Luftflöde
Upp till 700 l/s, (5500 m³/h).

Övrigt
Rekommenderade dysinställningar finns i 

respektive produktblad. Kan fås i alternativa 
färger.

Komplett underlag på www.swegon.com



Maximal flexibilitet med dysor i Swegons Varizon®-system.

Med Varizon® finns möjlighet att ställa in spridningen 
– ingen risk för drag!

DEPLACERANDE DON DCP: VARIZON® Cirkulärt låghastighetsdon med omställbar spridningsbild

Bästa komfort på nära håll
Swegons deplacerande luftdon är gjorda för att fung-
era effektivt vid låga lufthastigheter. För att säkerstäl-
la den goda komforten i lokalen är de flesta utrustade 
med Swegons flexibla fördelningssystem Varizon®, 
som gör det möjligt att förändra spridningsbilden. I 
lokaler med stor takhöjd kan stora energibesparingar 
göras genom att använda Swegons deplacerande don 
med Varizon®.

Swegon har deplacerande luftdon för ett stort antal 
luftflöden i många olika utföranden.

Fördelarna
Ställbar spridningsbild
• Varizon®, fördelningssystem möjliggör justering av  

spridningsbild.
– Ökad komfort. Man kan vistas nära luftdonet utan att 
känna drag.

Effektiv vid låg lufthastighet
• Effektiv luftväxling trots låg utloppshastighet. Ställer  

mindre krav på ventilationsaggregatets kapacitet.
– Bra ventilationseffektivitet med bibehållen god komfort. 
Mindre aggregat ger lägre installations- och driftkostnad.

Snabbfakta
Storlek

12 olika modeller.

Luftflöde
Upp till 1200 l/s, (4300 m³/h).

Övrigt
Kan fås i alternativa färger. Passar både 

komfort- och industriventilation.

Komplett underlag på www.swegon.com
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BOOSTERDON

BOC är unik eftersom det är ett don som kan växla 
mellan omblandande och deplacerande teknik. Den 
är avsedd för lokaler med högt till tak (ex. sporthal-
lar, köpcentra, industri m.m.) och placeras hängande 
från tak eller mot vägg. På så sätt upptar BOC ingen 
golvyta.

När lokalen behöver värmas, tillförs luften nedåt 
genom dysorna i luftdonets övre del (omblandande). 
När lokalen behöver kyla, fungerar donets nedre 
del som ett deplacerande don, som långsamt låter 
undertempererad luft tillföras lokalen. Fördelnings-
systemet Varizon® gör att även den kylda luftens 
spridningsbild kan justeras för att undvika drag.

BOC: Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC är både ett deplacerande och omblandande luftdon.

Fördelarna
Växlar mellan värme och kyla
• Vid kylbehov är BOC ett deplacerande don, men med  

Booster-funktionen används den för att trycka varm luft 
nedåt.
– Stor flexibilitet. Anpassar sig automatiskt efter lokalens 
behov.

Hängande montering
• BOC monteras hängande från tak eller mot vägg.

– Mer golvyta över till annat.

Samarbete med GOLD
• Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD kan   

automatiskt kontrollera donen.
– Hög och bestående komfort!

Snabbfakta
Storlek

Sex storlekar, Ø200-Ø630 mm.

Luftflöde
Upp till 1800 l/s (6500 m³/h).

Övrigt
Omställbar mellan omblandande och 

deplacerande  funktion.

Tillbehör
Styrutrustning VHC.

Komplett underlag på www.swegon.com

Kombinationen som växlar varmt med kallt
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1. Perforerad plåt för jämn  
luftfördelning.

2. Lådan konstruerad av effektivt 
ljuddämpande material.

3. Spjäll.

4. Snören för justering av spjäll.

5. Slang kopplad till   
tryckmätningsnippel i lådan.

6. Okänslig mot kanalböj.

Luftflödet ut  
ur donet

Manometer mäter 
injusteringstryck

k-faktor
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EAGLE CR a
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Quick access innebär snabb och enkel montering och 
demontering av underplåten vid injustering.

ANSLUTNINGSLÅDA ALS: Anslutningslåda för luftdon

Swegons anslutningslåda gör att injusteringen blir 
mycket enklare. Istället för att tvingas mäta luftflöde 
används en tryckmätningsmetod. Med det uppmätta 
trycket och en k-faktor, som finns på alla Swegons 
don, kan det önskade flödet beräknas. 

Att mäta tryck i stället för flöde går snabbare och ger 
mycket högre precision, vilket resulterar i låga installa-
tionskostnader och ett bättre balanserat system med 
de fördelar som det innebär!

Fördelarna
Reducerat energibehov
• Ett välbalanserat system belastar ventilationsaggregatet 

mindre.
– Lägre driftkostnad

Flexibilitet och logistik
• Anslutningslådan passar alla Swegons takdon. Finns 

alltid på lager.
– Snabb leverans.

Noggranna mätvärden
• Mätning av tryck ger mycket små felmarginaler.

– Bättre balanserat system. Rätt luftflöde och klimat i alla 
rum. Högre komfort.

Snabbfakta
• Passar alla Swegons takdon.

• Tryckmätningsslang och snöre för  
spjälljustering.

• Flödeskontroll, ljuddämpning, tryckmätning 
och luftfördelning i en och samma låda.

• Max 5% avvikelse på flödet.

• Kanalböj 90° kan anslutas direkt mot  
anslutningslådan.

Komplett guide för injustering med 
anslutningslåda på www.swegon.com

Hitta balansen snabbt och precist



Snabbguide

 q CC = 15-215 l/s, 60-775 m3/h   
 CR = 15–215 l/s, 60–775 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Rotationsfunktion som standard

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Anpassad för kassettundertak

• Låg bygghöjd möjlig

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

 q CC = 15–150 l/s, 60–540 m³/h 
 CR = 15–155 l/s, 60–560 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Rotationsfunktion som standard

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Anpassad för kassettundertak

• Låg bygghöjd möjlig

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

Kvadratiskt takdon med cirkulärt eller 
rektangulärt dysmönster för tilluft och 
frånluft.

 q 25–280 l/s, 90–1008 m³/h
• Ledskeneperforering i    

rotationsmönster

• Anpassad för montage i gipstak

• Lätt att montera

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø160-400 mm

Cirkulärt takdon för till- eller frånluft.

Takdon

 q 10–70 l/s, 40–245 m³/h
• 1-vägs spridningsbild, vridbar

• Korta kastlängder

• Enkelt montage

• Passar för s.k. hålbjälklag

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø100-160 mm

CBE CDK/CKP

 q 15–300 l/s, 60–1080 m³/h
• Avskärmningsbar spridningsbild

• Ställbar spalt

• Operforerad underdel = CDK

• Perforerad underdel = CKP

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Aerodynamiskt utformad  
utloppskona för ökad prestanda

• Anslutningsstorlekar: Ø100-315 mm

CDD/CDR

 q 20–190 l/s, 45-685 m³/h
• Avskärmningsbar spridningsbild

• Ställbar spalt

• Perforerad underdel = CDD

• Operforerad underdel = CDR

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø100-315 mm

Cirkulärt takdon med envägsspridning för 
tilluft.

Cirkulärt takdon för tilluft. Plan överdel. Cirkulärt takdon för tilluft. Konisk överdel.

LPA COLIBRI CC/CR EAGLE CC/CR
Kvadratiskt takdon med cirkulärt eller 
rektangulärt dysmönster för tilluft och 
frånluft.
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Snabbguide

 q 20–245 l/s, 65–885 m³/h
• Designperforering i cirkelmönster

• Anpassad för ”flush” takmontage

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Anpassad för kassettundertak

• Låg bygghöjd möjlig

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

 q 15–225 l/s, 60–820 m³/h
• Ställbar spridningsbild

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Låg bygghöjd möjlig

• Stort strypområde

• Kan kombineras med anslutnings-
låda ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

 q 20–220 l/s, 65–790 m³/h
• Ledskeneperforering i    

rotationsmönster

• Anpassad för ”flush” takmontage

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Anpassad för kassettundertak

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

 q 55–150 l/s, 200–540 m³/h
• Flush design

• Ledskeneperforering i    
rotationsmönster

• Lätt åtkomligt med Quick Access

• Anpassad för kassettundertak

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø200-315 mm

 q 5–25 l/s, 20–80 m³/h
• Modern design

• Möjlighet till injustering och flödes-
mätning

• Ett utförande för tak- eller vägg-
montage

• Miljömedvetet materialval

• Anslutningsstorlek: Ø100

HAWK C
Kvadratiskt takdon för tilluft och frånluft.

SWIFT C
Kvadratiskt takdon för tilluft och frånluft.

LOCKZONE C
Kvadratiskt takdon för tilluft och frånluft.

PELICAN CS
Kvadratiskt perforerat takdon för tilluft.

DOMO
Kvadratiskt tak-/väggdon för tilluft i rum 
med låga flöden.

KITE C
Kvadratiskt takdon för tilluft och frånluft.

 q 20-174 l/s, 72-626 m³/h
• Flush design

• Lätt åtkomligt med Easy Access

• Anpassad för kassettundertak

• Låg bygghöjd möjlig

• Kan kombineras med anslutnings-
låda ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø125-315 mm
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Snabbguide

Takdon, tillbehör

• Skapar enhetligt utseende i lokalen

• Passar till en rad olika taksystem, t.ex: Ecophon, Dampa, Lay-in

 q 40–150 l/s, 145–540 m³/h
• Modullängd 1200 mm med två, tre eller fyra spalter

• Horisontell/vertikal luftspridning

• WTW-version ger möjlighet till långa längder, s k   
vägg-till-vägg montage

• Teleskopfunktion

• Anslutningslåda för injustering av luftflöde

• Demonterbart spjäll

• Anslutningsstorlekar Ø160-250 mm

 q 10–190 l/s, 35–685 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Möjligt att montera ihop till långa längder s k   
vägg-till-vägg montage

• Mät- och reglerfunktion

• Demonterbart spjäll

• Anslutningsstorlekar: Ø125-200 mm

Takdon
SRY

Rektangulärt takdon för tilluft.

SWAN/SWAN WTW
Rektangulärt linjärt till- och frånluftsdon.

ADAPTER
För anpassning av standard takdon mot vanligt förekommande systemundertak.
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Snabbguide

 q 10–350 l/s, 40–1260 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Rotationsfunktion som 
standard

• Demonterbart spjäll

• Spridarplåt lätt att  
demontera

• Kan användas som  
frånluftsdon

• Fjäderbelastad  
Quick Access frontplåt

• Anslutningsstorlekar: 
Ø100-400 mm

 q 20–300 l/s, 70–1080 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Rotationsfunktion som 
standard

• Kan kombineras med 
anslutningslåda ALS

• Anslutningsstorlekar:  
Ø100-400 mm

 q 30–230 l/s, 115–830 m³/h
• Ledskeneperforering  

LockZone

• Korta kastlängder

• Demonterbart spjäll

• Anslutningsstorlekar:   
Ø125-315 mm

 q 20–625 l/s, 70–2250 m³/h
• Används för kylning  

(horisontell spridning) 
alternativt uppvärmning  
(vertikal spridning)

• Manuell omställning av 
spridning för stl 125-500

• Motoriserad omställning 
av spridning för stl  
315-500

• Kan kombineras med  
anslutningslåda ALS

• Anslutningsstorlekar:   
Ø125-500 mm

 q 300–1500 l/s, 1080–5400 m³/h

• Används för kylning   
(horisontell spridning)   
alternativt uppvärmning  
(vertikal spridning)

• Manuell omställning av 
spridning som standard, 
motormanövrerad som 
tillbehör

• Samma totaltryckfall för 
horisontell och vertikal 
spridning

• Anslutningsstorlekar:   
Ø315-500 mm

 q 10–260 l/s, 40–940 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Rotationsfunktion som 
standard

• Demonterbart spjäll

• Spridarplåt lätt att  
demontera

• Kan användas som  
frånluftsdon

• Fjäderbelastad  
Quick Access frontplåt

• Anslutningsstorlekar: 
Ø100-400 mm

 q 10-425 l/s, 36-1530 m3/h
• Frånluftsdon

• Snabb & enkel installation 
och injustering

• Fjäderbelastad  
Quick Access frontplåt

• Demonterbart spjäll
• Kan enkelt ändras till ett 

tilluftsdon. Perforerad 
front byts ut mot  
dysfront.

• Kan fås i lackerat  
galvaniserat utförande

• Anslutningsstorlekar:   
Ø 100-400 mm

Takdon, frihängande
COLIBRI F

Cirkulärt takdon med dysor för 
lokaler utan undertak.

EAGLE F
Cirkulärt takdon med dysor för 
lokaler utan undertak.

EAGLE S
Cirkulärt takdon med dysor för 
tilluft.

LOCKZONE F
Cirkulärt takdon för tilluft i 
lokaler utan undertak.

EXP F
Cirkulärt frånluftsdon för 
frihängande montage.

FALCON C
Ställbart cirkulärt takdon för 
tilluft.

FALCON HF
Ställbart cirkulärt takdon för 
tilluft.

 q 20-260 l/s, 70-940 m3/h
• Låg bygghöjd

• Fast sidospalt

• Demonterbart spjäll

• Kan användas som  
frånluftsdon

• Fjäderbelastad  
Quick Access frontplåt

• Anslutningsstorlekar: 
Ø125-315 mm

KITE F
Cirkulärt takdon för lokaler 
utan undertak.
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Snabbguide

 q 15–450 l/s, 50–1600 m³/h
• Stort strypområde

• Anpassad för   
kassettundertak

• Kan kombineras med  
anslutningslåda ALS

• Anslutningsstorlekar:  
Ø125-400 mm

 q 10–80 l/s, 30–285 m³/h
• Stort strypområde

• Stor egendämpning

• Låsbar inställning

• Anslutningsstorlekar: 
Ø100-200 mm

 q 20–300 l/s, 70–1100 m³/h
• 50% fria area

• Fast spridningsbild

• Monteras i fästramar FHA 
eller FHB alternativt  
anslutningslåda TRG

• Standardstorlekar: 
200x100 – 600x200 mm

 q 60–1100 l/s, 215–3960 m³/h
• 90% fri area

• Klarar stora luftflöden

• Nippelanslutning

• Anslutningsstorlek:     
Ø160–630 mm

 q 25–510 l/s, 90–1890 m³/h
• 90% fri area

• Klarar stora luftflöden

• Monteras i fästram FHA 
eller FHB alternativt  
anslutningslåda TRG

• Standardstorlekar:    
200x100 – 600x200 mm

Frånluftsdon

 q 18-700 l/s, 65-2500 m³/h
• Lätt åtkomligt med Quick 

Access

• Hanterar stora   
frånluftsflöden

• Anpassad för ”flush”   
takmontage

• Anpassad för    
kassettundertak

• Alternativ för central  
frånluft med separat  
ljuddämpare och spjäll

• Kan kombineras med  
anslutningslåda ALS

• Anslutningsstorlekar   
Ø160-400 mm

 q 5-115 l/s, 18–415 m³/h
• Stort strypområde

• Stor egendämpning

• Låsbar inställning

• Enkel installation med  
fjäderinfästning

• Anslutningsstorlekar:  
Ø100-160 mm

 q 250-950 l/s, 900–3420 m³/h
• Hanterar stora  

frånluftsflöden

• Används för trycksatta 
undertak

• Anpassad för   
kassettundertak

• Utan kanalanslutning

• En storlek, 600x600 mm, 
tre perforeringsalternativ

PELICAN CE
Kvadratiskt perforerat takdon 
för frånluft.

PELICAN CE HF
Kvadratiskt perforerat takdon 
för frånluft.

EXP
Kvadratiskt perforerad 
undertaksplatta för frånluft.

ALG
Rektangulärt gallerdon för vägg/
tak och till-, från- och överluft.

EXC
Kontrollventil för frånluft.

EXF
Kontrollventil för frånluft.

GRC
Cirkulärt gallerdon för vägg /
tak  och från- samt överluft.

GRL
Rektangulärt gallerdon för vägg/
tak och från- samt överluft.
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Snabbguide

Väggdon

 q 80–160 l/s, 280–580 m³/h
• 100 % flexibel   

spridningsbild

• Enkelt montage i takvinkel

• Modullängd 1500 mm

• Anslutning i sida/bak

• Aktiv längd max 4500 mm

• Anslutningsstorlek:  
Ø200 mm

 q 5–25 l/s, 20–80 m³/h
• Modern design

• Möjlighet till injustering 
och flödesmätning

• Ett utförande för tak- eller 
väggmontage

• Miljömedvetet materialval

• Anslutningsstorlek: Ø100

 q 15–130 l/s, 60–470 m³/h
• Flexibel, lätt omställbar 

spridningsbild

• Enkel injustering, fast  
mätuttag

• Används med   
anslutningslåda ALV

• Standardstorlekar:    
300x150 – 550x300 mm

 q 15–135 l/s, 60–490 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• 1-vägs standard

• Reglerbar spalt för ökad kapacitet

• Mät- och reglerfunktion

• Placering i rummets innerhörn möjlig

• Används med anslutningslåda ALV

• Standardstorlekar:   
300x150 – 550x300 mm

 q 10–100 l/s, 45–360 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• 1-vägs standard

• Reglerbar spalt för ökad kapacitet

• Mät- och reglerbart

• Placering i rummets innerhörn möjlig

• Används med anslutningslåda ALV

• Standardstorlekar:   
300x150 – 550x300 mm

 q 9–48 l/s, 32–173 m³/h
• Enkelt tilluftsdon för  

väggmontage

• Möjlighet till injustering 
och flödesmätning

• Strypning/magnetremsor 
på insidan av frontplåt

• Anslutningsstorlekar:     
Ø80-125 mm

 q 15–160 l/s, 60–580 m³/h
• Ledskeneperforering LockZone

• Mät- och reglerfunktion

• Används med anslutningslåda ALV

• Standardstorlekar:   
300x150 – 550x300 mm

PELICAN W
Väggdon med perforerad front 
för tilluft.

IBIS W
Kanaldon för tilluft med 
vridbara dysor. Monteras i 
vinkeln tak/vägg.

DOMO
Kvadratiskt tak-/väggdon för 
tilluft i rum med låga flöden.

SDW
Bågformat väggdon för tilluft i 
rum med låga flöden.

COLIBRI W
Väggdon med dysor för tilluft.

EAGLE W
Väggdon med dysor för tilluft.

LOCKZONE W
Rektangulärt perforerat väggdon för tilluft.
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Snabbguide

 q 30–350 l/s, 100–1260 m³/h
• 70% fri area

• Omställbara luftriktare

• Monteras i fästram FHA eller FHB 
alternativt anslutningslåda TRG

• Standardstorlekar:   
200x100 – 600x200 mm

Gallerdon

 q 15–200 l/s, 50–720 m³/h
• Ljushindrande

• Två svartmålade don i serie för mörkrum

• Teleskopisk motfläns

• Standardstorlekar: 200x100 – 800x200 mm

 q 20–375 l/s, 65–1350 m³/h
• 50% fria area

• Fast spridningsbild

• Monteras i fästramar FHA eller FHB 
alternativt anslutningslåda TRG

• Finns i sjukhusutförande

• Standardstorlekar:   
200x100 – 600x200 mm

 q 15–75 l/s, 50–270 m³/h
• Enkelt montage

• Ställbara luftriktare

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø100-160 mm

• Kan användas för både till- och frånluft

• Mycket flexibelt galler som kan skräddarsys för varje behov

• Är byggbart till obegränsad längd

• Gallret är utfört i anodiserad aluminium.

ALG
Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och 
till-, från- och överluft.

EIV
Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft.

GTH
Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft.

LTA
Ljushindrande gallerdon för vägg.

MFA/UFA/UFK
Universalgaller för golv, vägg och fönsterbänksmontage.
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Snabbguide

Deplacerande don med Booster-funktion

 q 160–1600 l/s, 580–5760 m³/h
• Luftfördelningssystem Varizon® 

• För lokaler som värms med luft

• Elmotor alternativt manuell om ställning

• För lokaler med höga takhöjder

• Upptar ingen golvyta

• Anslutningsstorlekar: Ø200-630 mm

 q 20–140 l/s, 65–505 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Lätt att montera

• Finns för både cirkulär och rektangu lär kanal

• Anpassad speciellt för ROT-projekt (reparation och  
tillbyggnad)

Kanaldon

 q 30–900 l/s, 105–3240 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Frihängande montage

• Modullängd 1500 mm

• Anslutningsstorlekar: Ø160-630 mm

• Maximal aktiv längd 4500 mm

IBIS
Dyskanaldon för tilluft.

KDY
Kanaldon med dysor för montage direkt i ventilationskanal.

BOC Varizon®
Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion.
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 q 25–1750 l/s, 90–6300 m³/h
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar: Ø125-800 mm

 q 30–150 l/s, 105–535 m³/h
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler

• För infällt montage

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar: Ø100–200 mm

Deplacerande don

 q 70–1150 l/s, 255–4140 m³/h 
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler

• För infällt montage

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar:   
Ø200–400 mm,    
 250x800 mm

 q 25–580 l/s, 90–2090 m³/h
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar: Ø125-400 mm

 q 75–880 l/s, 270–3170 m³/h
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler där stora 
krav ställs på design

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar:   
Ø200–400 mm,  
  200x600–300x600 mm

 q 60–1200 l/s, 210–4320 m³/h
• Omställbar spridningsbild och närzon

• Passar alla typer av lokaler

• Mätuttag

• Anslutningsstorlekar: Ø125-630 mm

DBC Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.

DCP Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.

DHC Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.

DIR Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.

DRI Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.

DVC Varizon®
Låghastighetsdon med omställbar 
spridningsbild.
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Renrumsdon

 q 650 l/s, 2340 m³/h
• H14 klass

• Speciellt anpassad luftströmning för 
operationssalar

• Tryckuttag för filtervakt

• Öppningsbar

• Rengöringsbar

• Hepa-filter med gummitätning

 q H14 klass, max 200 l/s, 720 m³/h
• Rektangulär alt. cirkulär  

kanal anslutning

• Utrustat med Hepa-filter med   
gel- alt. gummitätning

• Invändigt lackerat

• Mätuttag för doptest och   
tryck mätning över filtret

• Spridardel perforerad/dys försedd

• Fyra storlekar

 q 125–690 l/s, 450–2490 m³/h
• 100% flexibel spridningsbild

• Dysmoduler 600 x 600 mm

• Luftfördelningssystem Varizon®

 q CTK ≤ 220 l/s, 795 m³/h 
 CTM ≤ 200 l/s, 720 m³/h 
• För överluft över vägg eller 

genom vägg/tak

• Uppfyller överhörningskrav 
i normal konstruktioner

• Typgodkänt   
ljuddämpningsmaterial

Överluftsdon

 q < 55 l/s, 200 m³/h 
• För överluft genom vägg

• Cirkulär håltagning

• Integrerad fästram

• Lämplig i lokaler med  
normala ljudreduktionskrav

 q < 115 l/s, 415 m³/h 
• För överluft genom vägg

• Rektangulär håltagning

• Anpassad för montage  
ovanför dörr

• Lämplig i lokaler med  
normala ljudreduktionskrav

 q < 40 l/s, 145 m³/h 
• För överluft genom vägg

• Cirkulär håltagning

• Lämplig i lokaler med 
höga ljudreduktionskrav

CONDOR Varizon®
Dystak för stora luftmängder på liten yta.

CDH/CLH
Takdon med Hepa-filter för renrum.

OPL
Tilluftsramp med Hepa-filter för  
operations salar.

CIRCO
Ljuddämpande överluftsdon.

ORTO
Ljuddämpande överluftsdon.

SOTTO
Ljuddämpande överluftsdon.

CTK/CTM
Ljuddämpande överluftsdon för 
stora luftflöden.
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 q 15–20 l/s, 50–70 m³/h
• Gradängdon

• Med areodynamiskt utformade dysor i fronten

• Omställbar spridningsbild och närzon

 q 15–25 l/s, 60–85 m³/h
• Gradängdon

• Fast radiell spridningsbild

• Tryckhöjande insatsdel

 q 10–35 l/s, 30–125 m³
• Gradängdon för placering vid golv

• Fast spridningsbild

• Tryckhöjande insatsdel

• Kräver ingen skötsel

• Passar även som traditionellt väggdon vid tak

Golvdon

 q 10–60 l/s, 45–115 m³/h
• Kraftig plåtkonstruktion

• Kan kombineras med anslutningslåda ALS eller smutsfälla 
LOCKZONE T

• Anslutningsstorlekar: Ø100–200 mm

LOCKZONE B
Rotationsdon för installationsgolv.

DCC
Cirkulärt låghastighetsdon för små flöden.

DPG
Låghastighetsdon för små flöden.

DRG
Rektangulärt låghastighetsdon för små flöden.
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 q ≤ 80 l/s, ≤ 295 m³
• Robust konstruktion

• Anpassade för lokaler med krav på 
högre hållfasthet och låsbarhet

• Enkelt montage

• För överluft genom vägg

• Rektangulär håltagning

 q 25–90 l/s, 85–310 m³/h
• Enkelt montage

• Anpassade för lokaler med krav på högre hållfasthet och 
låsbarhet

• Fast radiell spridningsbild

• Tryckhöjande insatsdel

• Kan erhållas i ett stort antal special utföranden för bästa 
anpassning till lokaler

• Två anslutningsstorlekar: Ø125 och Ø160 mm

Jetspridare

 q 60–450 l/s, 210–1620 m³/h
• Konpaket vridbart 360° för diffuserad eller koncentrerad 

spridningsbild

• Manuell eller motoriserad omställning

• Lämpligt för övertempererad tilluft

• Kan kombineras med anslutningslåda ALS

• Anslutningsstorlekar: Ø200-500 mm

Förstärkta don

 q 20–45 l/s, 65–165 m³/h
• Robust konstruktion

• Anpassade för lokaler med krav på 
högre hållfasthet och låsbarhet

• Enkelt montage i vägg eller tak

• Ledskeneperforering

• Kan kombineras med anslutningslåda 
ALS

• Två anslutningsstorlekar:   
Ø125 och Ø160 mm

 q 20–45 l/s, 65–165 m³/h
• Robust konstruktion

• Anpassade för lokaler med krav på 
högre hållfasthet och låsbarhet

• Enkelt montage

• Stort strypområde

• Stor egendämpning

• Låsbar inställning

• Anslutningsstorlekar: Ø100-200 mm

ROC
Cirkulärt till- och frånluftsdon.

ROE
Frånluftsdon.

ROT
Ljuddämpande överluftsdon.

ROW
Väggdon.

CKD
Ställbart cirkulärt tak-/väggdon, s.k. jetspridare, för tilluft.
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