
PARASOL EX-TUOTEPERHE
Suunniteltu näkymään

Ripustettavat ilmastointi- 
moduulit jäähdytykseen,  
lämmitykseen ja  
ilmanvaihtoon



Optimaalinen huonemukavuus  
PARASOL EX -perheen ilmastointimoduulit kuuluvat Swegonin kattoon ripustettavien tuotteiden 
valikoimaan. Moduulit on suunniteltu tuottamaan optimaalinen mukavuus.

Nelisuuntainen ilmanjako yhdessä Swegonin (Anti Draught 
Control) –järjestelmän kanssa luo maksimaalisen sekoittumis- 
vyöhykkeen ja minimoi veto-ongelmien riskin.  Kattoon 
ripustettavat ilmastointimoduulit on muotoiltu niin, että ne 
puhaltavat ilman hieman yläviistoon ja antavat ilmalle näin 
enemmän tilaa sekoittua huoneilmaan ennen laskeutumistaan 
oleskeluvyöhykkeelle.

Helposti säädettävät suuttimet yhdessä Swegonin ADC 
(Anti Draught Control) –järjestelmän kanssa tarjoavat parhaan 
joustavuuden huoneen käyttötarkoituksenmukaiseen säätöön.

Kaikki sivut voidaan toisistaan riippumatta säätää 
puhaltamaan enemmän tai vähemmän ilmaa ja samalla 
suunnata ilmavirta haluttuun suuntaan tiloissa.

Moduuleista on saatavana seuraavat versiot:

• Tuloilma

• Tuloilma ja jäähdytys

• Tuloilma, jäähdytys ja lämmitys

Tuloilmaversio C
Tietyissä huoneissa, esim. neuvottelutiloissa, tarvitaan usein 
paljon ilmaa. Sen sijaan, että huoneen ilmastointimoduuleja 
täydennetään tuloilmalaitteella, käytetään PARASOL EX 
ilmaversiota C, pelkällä tuloilmatoiminnolla varustettua 
ilmastointimoduulia ilman patteria. 

Sen lisäksi, että huoneeseen tuodaan paljon ilmaa, saadaan 
myös tyylikäs muotoilu ja yhdenmukainen vaikutelma, kun 
kaikki tuotteet näyttävät samanlaisilta. 

Ilmaversio C on luonnollisesti saatavana samoissa väreissä 
ja samoilla reikäkuvioilla kuin muut ilmastointimoduulit.

Vakiotuote ilman peitelevyä.

Vakiotuote peitelevyllä.

Vakiotuote liitäntäkotelo asennettuna

Täydellinen WISE Parasol EX ennen kuin  
peitelevy peittää säätövarustuksen.

Kolme versiota eri käyttötarkoituksiin
PARASOL EX perustuu PARASOL Classic -perheeseen ja sen 
suuttimilla voidaan tuottaa epäsymmetrinen ilmanjako. 

ADAPT Parasol EX ja WISE Parasol EX -malleissa on integroitu 
pelti ja suuttimet. 

Valikoimasta löytyy varmasti tilojen käyttötarkoitukseen 
sopiva versio. Ilman ohjausta, ohjaus mahdollisuudella 
erilliskäyttöön/etäkäyttöön tai osa WISE-järjestelmää.

Valitusta versiosta riippumatta säätövarustus on aina 
sijoitettu niin, että säätölaitteisto, vesi ja ilmakanavat on 
helppo liittää reilun kokoisen aukon kautta ennen kuin 
peitepelti tai liitäntäkotelo asennetaan paikalleen.

Designmoduuli on sama kaikissa tuotteissa. 



Suunniteltu näkymään
PARASOL EX -versiot tarjoavat hyvän IEQ:n (Indoor Environmental Quality) eli sisäilmaston 
laadun, ne tarjoavat myös tyylikkään muotoilun, joka kestää katseita. 

Asennus liitäntäpuolella 2 vasemman 
puolen tuotteille ja  liitäntäpuolella 
4 oikean puolen tuotteille tuottaa 
symmetrisen asennuksen

Muotoilun painopiste 
Liitäntäkotelo
Teleskooppinen liitäntäkotelo ilmanvaihto- ja vesiputkien 
piilottamiseen. Ilman liitäntäkoteloa saadaan rouheampi 
ilme, joka sopii hyvin sekä vanhempiin että uusiin tiloihin.

Designkotelo
Designkotelon älykkäät ratkaisut helpottavat mm. huoltoa 
ja kotelon sisään piilotettu säätövarustus luo rauhallisen  ja 
tyylikkään vaikutelman.

Yhdenmukainen muotoilu
Jos ilmantarve suurenee ja halutaan samalla säilyttää 
huoneen yhdenmukainen design, voidaan valita           
PARASOL EX ilmaversio C (ilman lämmönsiirrintä).

Valinnainen vesi-/ilmaliitäntäpuoli
Ex-versiot voi nyt tilata sivuilla 2 tai 4 olevilla vesi- ja ilma-
liitännöillä. Tämä mahdollistaa symmetrisen asennuksen. 

Asennus, kun kaikkiin tuotteisiin on valittu 
asennuspuoli 2.

 
 

Sivu 2

 

Sivu 4



Joustava design
PARASOL EX -perhe koostuu tyylikkäistä ilmastointi- 
moduuleista, jotka sopivat erinomaisesti ripustusasennukseen. 
Vakiovalikoimassa on useita värivaihtoehtoja sekä erilaisia 
reikäkuvioita, joiden ansiosta laitteet sopivat monenlaisiin 
ympäristöihin. Kotelon ajattoman muotoilun ansiosta ne 
sopivat yhtä hyvin perinteiseen toimistoympäristöön kuin 
teollisempaan ympäristöön. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Valittavat värit
Vakiona on valittavana kuusi eri väriä, mutta tuotteita saa 
tilauksesta useimmissa erikoisväreissä.

Valittavat reikäkuviot
Tuotteisiin on saatavana 3 erilaista reikäkuviota.

Läheisyys
Swegonilla on maan kattava pätevien teknikkojen          
organisaatio. He suorittavat ilmanvaihtojärjestelmien    
säätö-, korjaus- ja huoltotöitä. 

Varaosavarastomme toimittaa varaosia ja lisävarusteita, 
myös vanhempiin tuoteversioihin.

Pätevyys
Swegonin teknikoilla on vankka huippuosaaminen           
ilmanvaihto-, jäähdytys- ja sisäilmastointijärjestelmien 
alalla. Swegon varmistaa, että se on aina eturintamassa,   
ja painottaa voimakkaasti teknikoiden kouluttamista ja 
pitämistä ajan tasalla alan uusimmista trendeistä.

Tämän avulla meillä on aina oikeat työkalut ja edellytykset 
helpottaa jokapäiväistä elämääsi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Käyttö ja kunnossapito
Palveluvalikoimamme on laaja ja otamme käyttöön erilaisia 
järjestelmäratkaisuja sekä tarjoamme vianetsintää, korjausta 
ja ylläpitoa. Halutessasi voimme valvoa järjestelmääsi ja 
päivittää sen yhteydessä myös ohjelmistoja ja estää virheitä.

Jälkimarkkinat
Swegon pyrkii parhaansa mukaan auttamaan sinua löytämään 
oikean ratkaisun kiinteistöösi. Esimerkiksi saneerauksen  
yhteydessä antaa ehdotuksia siitä, mikä voi olla paras ratkaisu 
sinulle, sekä tilan, käyttökustannusten että toiminnan 
kannalta. Autamme tietysti sekä vanhan purkamisessa ja 
uuden tuotteen/ratkaisun asennuksessa.

Jos osoittautuu, että toimittamamme laitteet eivät toimi 
kunnolla, turvanasi on laitetakuumme, johon voit luottaa.

Pitkäaikainen yhteistyökumppani




