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 ►Suuri ilmavirta pienellä paineella

 ►Erinomainen viihtyvyys

 ►Kompakti ja helppo asentaa

 ►Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, l 
ämmitykseen ja ilmanvaihtoon 

 
 

Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille
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Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta 

PARASOL HF Static

PARASOL sulautuu kaikkiin ympäristöihin

Kaikissa ilmastointimoduuleissa on ADC 
vakiovarusteena. ADC-lyhenne tulee sanoista 
Anti Draught Control, mikä tarkoittaa, että 
sisään puhallettavan ilman puhalluskuviota 
voidaan säätää vetovaaran välttämiseksi.

Palkin kummallakin puolella on useita 
ADC-yksiköitä, joissa kussakin on neljä il-
manohjainta. Jokainen yksikkö voidaan säätää 
suorasta asennosta 40 asteen kulmaan oikeal-
le tai vasemmalle 10 asteen portain. Tämä 
varmistaa suuren joustavuuden ja helpon sää-
dön vaikuttamatta järjestelmän toimintaan.

Säädettävät ilmavirrat ADC:lla

PARASOLin ajaton muotoilu sekä 
suorat ja puhtaat linjat sopivat 
erilaisiin ympäristöihin. Vakiona 
näkyvät osat ovat valkoisia, tilauk-
sesta on saatavana muita värejä.

Pyöreä hajotuskuvio Epäsäännöllinen hajotuskuvio

Pohjalevyyn on saatavana kolme 
erilaista rei’ityskuviota, minkä 
ansiosta se voidaan sovittaa moniin 
erityyppisiin kalusteisiin, esim. ala-
kattojen valaisimiin ja poistoilma-
laitteisiin. Tilauksesta on saatavana 
muita kuvioita.
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PARASOL HF Static

 ► Korkea teho ja optimaaliset viihtyvyysominaisuudet tuloilman ja huoneilman sekoittumispinnan 
alan maksimoivan nelitieilmanjaon ansiosta.

 ► Käsittelee suuria ilmavirtoja pienellä paineella

 ►Helppo sijoittaa huoneeseen, koska kummankin puolen ilmavirrat voidaan säätää erikseen. 

 ►Minimaalinen kunnossapitotarve, koska PARASOLissa ei ole puhaltimia, suodattimia, veden-
poistoa eikä liikkuvia osia.

 ►Ajaton muotoilu sopii erilaisiin ympäristöihin.

 ► Vakioversiot ovat varastotuotteita, joten toimitusajat ovat lyhyitä.

 ► Tuotteen ja pakkauksen kompakti koko helpottaa kuljetusta, käsittelyä ja asennusta.

 ► PARASOL lämmitystoiminnolla korvaa lämmityspatterit.

 ►Helppo mitoittaa ProSelectillä.

JÄÄHDYTYS JA TULOILMA

Ensiöilma (1) syötetään ilmankäsittelylaitteen kautta. Jäähdytystar-
peen yhteydessä avataan jäähdytyspatterin jäähdytyspiiri ja huo-

neesta otettu ilma jäähdytetään (2). Ensiöilma ja laitteeseen otettu 
huoneilma sekoitetaan ja jaetaan tilaan (3).

JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS JA TULOILMA

Ensiöilma (1) syötetään ilmankäsittelylaitteen kautta. Jäähdytystar-
peen yhteydessä avataan jäähdytyspatterin jäähdytyspiiri ja huo-

neesta otettu ilma jäähdytetään (2, vasen kuva). Lämmitystarpeen 
yhteydessä avataan lämmityspatterin lämmityspiiri ja huoneesta 
otettu ilma lämmitetään (2, oikea kuva). Ensiöilma ja laitteeseen 

otettu huoneilma sekoitetaan ja jaetaan tilaan (3). 

TULOILMA

Ensiöilma (1) syötetään ilmankäsittelylaitteen kautta. Laitteeseen 
imetty huoneilma sekoitetaan ensiöilmaan ja jaetaan tilaan (2+3).

Toimintoversiot
• Jäähdytys ja tuloilma. Ilmastointimoduulissa on jääh-

dytyspatteri.

• Jäähdytys, lämmitys ja tuloilma. Ilmastointimoduulissa 
on kaksipiirinen patteri, toinen jäähdytysvedelle ja 
toinen lämmitysvedelle. HF Static on saatavana myös 
sähkölämmityspatterilla varustettuna.

• Tuloilma. Ilmastointimoduulissa ei ole patteria, mutta 
kanavapaine on sama kuin pattereilla varustetuissa 
moduuleissa.

PARASOL jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon
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Ohjauslaitteisto
CONDUCTOR 
CONDUCTOR-ohjauslaitteisto on optimaalinen ratkaisu 
huonekohtaiseen lämpötilan ja ilmavirran ohjakseen.

CONDUCTOR kommunikoi myös ulkoisen valvontajär-
jestelmän kanssa Modbus-väylän kautta. CONDUCTOR 
voidaan helposti sovittaa vakio- tai tarpeen mukaan 
ohjatuille ilmavirroille.

LUNA
LUNA on täydellinen ratkaisu pienempien järjestelmien 
ohjausjärjestelmäksi, joissa ilmavirta on vakio eikä 
tiedonsiirtoa tarvita. Tämä ohjauslaitteisto toimii täysin 
itsenäisesti ja ohjaa huoneen lämpötilaa. 

1 =  Huonesäädin ja huoneter-
mostaatti 

2 =  Jäähdytys- ja lämmitysveden 
venttiilitoimilaite 

3 =  Kondenssianturi
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Tarvittaessa: 
4 =  Muuntaja 
5 =  Ulkoinen lämpötila-anturi 
6 =  Käsipääte tehdasasetusten 

muuttamiseen
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Ilman liittäminen
PARASOL toimitetaan vakiona avoimella ilmaliitännällä 
oikealla puolella (veden liitäntäpäädystä katsottuna). Ilmalii-
täntäosa sisältyy toimitukseen ja se on asennettava, jotta se 
voidaan myöhemmin liittää ensiöilmakanavaan. Vasempaan 
ilmaliitäntään on asennettu tehtaalla tulppa, mutta puolta on 
helppo vaihtaa, jos ilmaliitäntäosa halutaan asentaa vasem-
malle puolelle.

Veden liittäminen
Vesiputket liitetään pika- tai puserrusrengasliittimillä. Liitti-
miä ei saa juottaa, koska korkea lämpötila voi vahingoittaa 
yksikön juotoksia.

Joustava vesiliitäntäletku lisävarusteena.

Kuiva jäähdytys
Tyhjennysjärjestelmää ei tarvita, koska ilmastointimoduulit 
tulee mitoittaa siten, että kondenssivettä ei pääse syntymään.

Huonesäätölaitteiston kytkentä
Huonesäätölaitteiston venttiilit liitetään pikaliittimillä PARA-
SOLista tuleviin vesiputkiin. 

Jos huonesäätölaitteisto on tehdasasennettu, jäähdytys- ja 
lämmitysveden paluuputket yhdistetään suoraan venttiiliin 
(ulkokierre DN ½"). Toimitukseen sisältyy jousikuormitteisilla 
tuloliitännöillä varustettu riviliitin, johon kaikki tarvittavat 
sähkökaapelit liitetään.

Suositellut kattotyypit
PARASOL sopii leveys- ja pituussuunnassa useimpiin T-palkis-
toihin ja clip-in -tyyppisiin kattoihin. Hyvän sovituksen takaa-
miseksi T-kannattimeen suositellaan 24 mm levyistä T-profiilia.

Ripustus
Parasolissa on neljä kiinnikettä ja se asennetaan yhdellä 
kierretangolla kuhunkin kiinnikkeeseen. Kahta kierrelukolla 
varustettua tankoa käytetään silloin, kun katon ja yksikön 
välinen etäisyys on suuri. Kierretanko, asennusosa SYST MS, 
tilataan erikseen.

Asennus

Parasol voidaan ruuvata suoraan kattoon ilman kiinnitysosia.

Tarvittaessa: 
5 =  Tiedonsiirto Modbusin kautta 
6 =  Muuntaja 
7 =  Motorisoidut ilmanvaihtopellit 
8 =  Ulkoinen lämpötila-anturi 
9 =  Ikkunakosketin 
10 =  Avainkorttipidin tai läsnä-

oloanturi 

1 = Säädin 
2 =  Huoneyksikkö, tiedonsiirto 

kaapelilla tai langattomasti 
3 =  Jäähdytys- ja lämmitysveden 

venttiilitoimilaite 
4 =  Kondenssianturi
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PARASOL HF Static

A1 = Jäähdytysveden tulo ø12x1,0 mm (Cu) 
A2 = Jäähdytysveden paluu ø12x1,0 mm (Cu) 
B = Lämmitysveden tulo ja paluu ø12x1,0 mm (Cu) 
C = Liitin ensiöilmalle ø125mm 
D = Kansi vaihtoehtoisen ilmaliittimen päälle

Huomaa:
On tärkeää, että jäähdytysvesi liitetään oikeaan liitäntäputkeen. Vir-
taussuunta on tärkeä täyden tehon saamiseksi. Veden virtaussuunta 
on merkitty yksikön päätyyn suuntanuolilla.

PARASOL

Suutinpaine 
• 20-50 Pa. 

Vesivirtaus
• Jäähdytysvesi, min. 0,030 l/s.

• Lämmitysvesi, min. 0,013 l/s.

Menolämpötila
• Jäähdytysvesi on pidettävä aina sellaisella tasolla, ettei kon-

densoitumista pääse muodostumaan.

• Lämmitysvesi, maks. 60 ºC

Teho, jäähdytys ja lämmitys
• Kokonaisjäähdytysteho, maks. 730 W.

• Lämmitysteho, vesi, maks. 680 W, sähkö 400 W.

Ilmavirta 
• Yksi moduuli 25-39 l/s.

Esimerkki: 
Jäähdytysteho n. 610 W 35 Pa suutinpaineella, 9,5°C ∆Tm ja 
33 l/s / 120m3/h. 

Katso lisätietoja ProSelect-mitoitusohjelmasta.

Sovitus T-palkistoon
PARASOL on saatavana useimpiin T-palkistoihin sopivissa 
moduulimitoissa 600, 625 ja 675 mm.

Tekniset tiedot

Muotoilu
Ajaton muotoilu suorin ja puhtain linjoin. 
Moduulit on vakiona maalattu Swegonin 
valkoisella vakiosävyllä RAL 9003, kiiltoaste 30. 
Tilauksesta on saatavana muita värejä.

Pohjalevyyn on saatavana kolme erilaista 
rei'ityskuviota. Vakioversio on pyöreät reiät 
kolmiokuviossa. Muita kuvioita on saatavana 
tilauksesta.

VAKIO
Pyöreät reiät kolmioku-

viossa.

PD
Pyöreät reiät neliö-
kuviossa sävytetyin 

ylimenoin.

PE
Neliöreiät neliöku-
viossa sävytetyin 

ylimenoin.
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Mitat ja paino

L W

592; 617; 667 592; 617; 667

Paino

Toimintoversio Paino ilman vettä, kg Paino sis. vesi, kg

Jäähdytys 14 15

Jäähdytys+ lämmitys 15 16

Tuloilma 12 -
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www.swegon.fi

Swegonin toimisto Puhelin:

Espoo/Pääkonttori 010 289 4010

Kirkkonummi / Varasto 010 289 4010

Kuopio 010 289 4043

Oulu 010 289 4040


