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Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten forutgående varsel 

PARASOL

Banebrytende komfortmodul  
som gir best mulig komfort

Parasol er samlebetegnelsen på en produktfamilie 
bestående av banebrytende komfortmoduler med 
funksjonene ventilasjon, varme og kjøling og med unike 
komfortegenskaper. Parasol kan brukes i de fleste typer 
lokaler uansett virksomhet og uansett årstid. 

Komfortmodulene har en grunnfunksjon som er nær 
beslektet med klimabaflenes grunnfunksjon. Forskjel-
len er først og fremst at komfortmodulen distribuerer 
luften i fire retninger i stedet for to. Dette maksimerer 
arealet for blanding av tilført luft med romluften, noe 
som gjør at man kan tilføre høy effekt uten å bruke mer 
plass i taket enn nødvendig.

Komfortmodulene er dessuten optimert slik at den 

tilførte luften blandes raskt med romluften, noe som gir 
best komfort i rommet. Ved oppvarming kan man med 
fordel dra nytte av denne teknikken for å kunne tilføre 
varme i rommet på en bedre måte.

Parasol har fireveis luftspredning som kan justeres for 
hver side. Også luftmengden kan justeres individuelt for 
hver side. 

Til sammen gir dette en mangesidig og fleksibel kom-
fortmodul for et energigivende inneklima med best 
mulig komfort i hvert rom. 
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PARASOL

PARASOL

 for innfelt montering

PARASOL EX

for fritthengende montering

Høy effekt og optimale komfortegenskaper gjennom •	
fireveis luftspredning som maksimerer arealet for blan-
ding av tilført luft med romluften.

Lavt lydnivå.•	

Stor fleksibilitet med hensyn til plassering ettersom •	
luftmengden og luftretningen kan justeres individuelt på 
hver side. 

Stor fleksibilitet for framtidige endringer.•	

Minimalt vedlikehold ettersom Parasol verken har vifter, •	
filter, drenering eller bevegelige deler.

Tidløs design for bruk i forskjellige miljøer.•	

Standardvarianter som lagervare betyr korte leveringstider.•	

Kompakt størrelse på produkt og emballasje forenkler •	
transport, håndtering og installering.

Parasol med varmefunksjon erstatter radiatorer.•	

Lett å dimensjonere ved hjelp av flere funksjonsvarianter, •	
to størrelser og flere luftmengdevarianter.
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PARASOL

Parasol glir rett inn i alle miljøer
Parasol har en tidløs design med rette og rene linjer 
for å kunne passe inn i forskjellige miljøer. Hvite syn-
lige detaljer er standard, men andre farger kan spesial-
bestilles.

Underplaten fås i tre ulike perforeringsmønster for å 
kunne tilpasses til de mange ulike typene installasjo-
ner, f.eks. lysarmatur og avtrekksventil som forenes i et 
undertak. Dessuten kan andre mønstre spesialbestilles.

4
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PARASOL

Høyeste karakter i fullskalatester

Swegon utfører mange grundige fullskalatester av produk-
tenes ytelse. Disse testene kan også utføres på spesifikke 
prosjekter for å finne fram til beste løsning for prosjektet 
sammen med den aktuelle kunden. Disse testene gir til 
sammen et solid grunnlag for Swegons dimensjoneringspro-
gram ProSelect og simuleringsprogram ProClim.

Parasol får enestående resultater i alle tester og gir et veldig 
godt inneklima både ved kjølefunksjon, varmefunksjon og 
tilluftsfunksjon.

Parasol har fireveis luftdistribusjon med lav lufthastighet. 
Den lave lufthastigheten skapes ved at luften spres over en 
stor overflate. Gjennom utløpets spesielle utforming avgis en 
turbulent strømning som blandes raskt inn i romluften. 

Komfortmodulens lukkede konstruksjon med sirkulasjonsåp-
ning for indusering av romluft i underdelen bidrar også til 
den gode effekten.

Høyeste komfort
I praksis innebærer dette at både avkjølt og oppvarmet luft i 
høy grad blander seg med romluften før den når oppholds-
sonen. Når den blandede luften når oppholdssonen, har den 
nådd en temperatur som minsker risikoen for trekk. 

Ettersom også tilluftsvarianten er utformet i henhold til 
induksjonsprinsippet, kan primærluft med stor undertempe-
ratur tilføres uten komfortproblemer. 

I Swegons høyteknologiske laboratorium bygges ulike rommiljøer for 
fullskalatester.

Swegons fullskalatester med kjølefunksjon (ovenfor) og 
varmefunksjon (nedenfor) viser svært jevn temperatur og 
lave hastigheter i oppholdssonen.

°C
m/s

°C
m/s
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PARASOL

Uendelige muligheter til å styre luften

Sirkulær fordeling Uregelmessig fordeling

Regulerbar luftretning med ADCII
Alle komfortmoduler inneholder ADCII som standard. ADC 
står for Anti Draught Control, som betyr at man kan stille inn 
spredningen av den distribuerte luften for å unngå risikoen 
for trekk. 

På hver side av enheten er det flere ADCII-seksjoner med fire 
luftretninger per seksjon. Hver seksjon kan justeres fra rett til 
40° til høyre eller venstre med trinn på 10°. Dette gir veldig 
stor fleksibilitet og kan enkelt justeres uten at det påvirker 
resten av systemet.

Regulerbar luftmengde med dyser
Den innebygde dysereguleringen gjør plasseringen av Parasol 
veldig fleksibel. Produktet kan enkelt tilpasses til gjeldende 
behov ved å øke eller minske luftmengden langs med de fire 
sidene. Fleksibiliteten for fremtidige endringer er dermed 
også veldig stor.

Dysereguleringen gjøres enkelt ved hjelp av et lite verktøy 
som følger med leveransen.

 

Ved å flytte en forde-
lingsplate over ulike store 
dyser er det mulig med 
flere ulike mengdeal-
ternativer for respektive 
sider på Parasol.

Ettersom hver side av Parasol kan justeres individuelt per side med 
hensyn til luftmengde, passer den inn hvor som helst i rommet. 
Plassering i forkant, sentrum, bakkant eller asymmetrisk plassering 
har ingen betydning. 

Eksempel på ulike dyseinnstillinger

Høy luftmengde

Lav luftmengde

Lav luftmengde
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På hver side er det et antall 
ADCII-seksjoner
med fire luftretninger per 
seksjon. Hver seksjon kan 
justeres fra rett til 40° til 
høyre eller venstre med 
trinn på 10°.
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PARASOL

PARASOL og PARASOL EX

Generelt
Komfortmodul Parasol er beregnet for innfelt monte-
ring i undertak.

Komfortmodul Parasol EX er beregnet for fritthengende 
montering i pendler eller rett mot tak.

Parasol og Parasol EX egner seg utmerket til vanlig bruk 
i offentlige lokaler som for eksempel kontor, møteloka-
ler, undervisningslokaler, hoteller, restauranter, sykehus, 
butikker, kjøpesentre osv.

Komfortmodulene fås som enmodulsenhet eller tomo-
dulsenhet.

Funksjonsvarianter
Parasol og Parasol EX fås i tre funksjonsvarianter:

– Kjøling og tilluft. Komfortmodulen har ett batteri med 
én kjølekrets.

– Kjøling, varme og tilluft. Komfortmodulen har ett bat-
teri med to kretser, én for kjøling og én for varme.

– Tilluft. Komfortmodulen har ikke batteri, men er 
designet slik at den har samme kanaltrykk som modu-
lene med batteri. 

Luftmengdevarianter
Parasol enmodulsenhet fås i två luftmengdevarianter, 
middels  og høy luftmengde. Parasol tomodulsenhet fås 
for lav, middels og høy luftmengde. 

Parasol EX enmodulsenhet fås i två luftmengdevarian-
ter, middels og høy. Parasol EX tomodulsenhet fås for 
middels og høy luftmengde. 

Luftretning
Swegons ADCII (Anti Draught Control) inngår som 
standard, og luftretningen kan dermed styres individu-
elt langs med hver side på komfortmodulen.

Dyseinnstilling
Luftmengden kan styres individuelt langs med hver side 
på komfortmodulen i henhold til følgende:

– Lav luftmengde

– Middels luftmengde

– Høy luftmengde

– Stengt

Gjelder ikke enmodulenheter for store luftmengder, der 
enhetene har faste dyser.

PARASOL MED KJØLING OG TILLUFT

Primærluft (1) tilføres via luftbehandlingsaggregat. Ved 
behov for kjøling åpnes kjølekretsen i kjølebatteriet og 

kjøler den induserte luften fra rommet (2). Primærluften og 
den induserte luften blandes og distribueres til lokalet (3).

PARASOL MED KJØLING, VARME OG TILLUFT

Primærluft (1) tilføres via luftbehandlingsaggregat. Ved 
behov for kjøling åpnes kjølekretsen i batteriet og kjøler 
den induserte luften fra rommet (2, venstre bilde). Ved 

behov for varme åpnes varmekretsen i batteriet og varmer 
den induserte luften fra rommet (2, høyre bilde). Primær-
luften og den induserte luften blandes og distribueres til 

lokalet (3). 

PARASOL MED TILLUFT

Primærluft (1) tilføres via luftbehandlingsaggregat.  
Indusert romluft blandes med primærluften  

og distribueres til lokalet (2+3)

Tre funksjonsvarianter

Teknisk beskrivelse
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PARASOL

PARASOL

Tilpasning til T-profilhimling
Parasol kan fås til modulmål 
600, 625 eller 675 mm for 
å passe til de fleste typer av 
T-profilhimling.

Dysetrykk 
– 50–150 Pa.

– Anbefalt laveste dysetrykk 
ved bruk av batterivarme, pi 70 
Pa.

Vannmengde
Sikrer bevegelse av eventuelle 
luftansamlinger i systemet.

– Kjølevann, min. 0,030 l/s

– Varmevann, min. 0,013 l/s

Turtemperatur
– Kjølevann skal alltid holdes på 
et nivå slik at det ikke oppstår 
kondens.

– Varmevann, maks. 60 ºC

Kapasitet kjøling og varme
– Kjøleeffekt totalt, maks. 2055 
W

– Varmeeffekt vann, maks. 
2700 W

Kapasitet luftmengde 
– Enmodulsenhet 7–34 l/s

– Tomodulsenhet 7-55 l/s

PARASOL EX

Dysetrykk 
– 50–150 Pa.

– Anbefalt laveste dysetrykk 
ved bruk av batterivarme, pi 70 
Pa.

Vannmengde
Sikrer bevegelse av eventuelle 
luftansamlinger i systemet.

– Kjølevann, min. 0,030 l/s

– Varmevann, min. 0,013 l/s

Turtemperatur
– Kjølevann skal alltid holdes 
på et nivå som gjør at det ikke 
oppstår kondens.

– Varmevann, maks. 60 ºC

Kapasitet kjøling og varme
– Kjøleeffekt totalt, maks. 1930 
W

– Varmeeffekt vann, maks. 2450 
W

Kapasitet luftmengde 
– Enmodulsenhet 7–34 l/s

– Tomodulsenhet 9-55 l/s

Design
Komfortmodulene har en tidløs design 
med rette og rene linjer. Modulene er 
som standard lakkerte i hvit RAL 9010 
med glansgrad 30.

Underplaten til Parasol fås i tre ulike 
perforeringsmønstre som vist nedenfor. 
Standardutgaven har runde hull i tri-
angulær deling, men alternative varian-
ter kan fås som tilvalg.

STANDARD
Sirkulære hull i triangulært mønster.

PE
Sirkulære hull i kvadratisk 

mønster med tonet overgang.

PD
Kvadratiske hull i kvadratisk  

mønster med tonet overgang.

Oversikt over kapasitet for Parasol
Tekniske data
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PARASOL

PARASOL og PARASOL EX

Romregulering LUNA 
LUNA er Swegons nyeste romregulering for vannbårne 
klimasystem. 

Den er bygd opp rundt en digital romregulator som 
arbeider med PI-funksjon i kombinasjon med pulsbred-
demodulasjon for å gi et godt inneklima med små 
endringer i temperatur. Digitale prosessorer gjør det 
mulig å endre innstillingene for senere å kunne tilpasse 
funksjonen etter eventuelle virksomhetsforandringer og 
ombygginger. Justeringsenheten er termoelektrisk og 
utstyrt med tydelig driftsindikator. 

I LUNA inngår ventiler, justeringsenhet, koblingsklemme 
med fjærbelastede inn- og utganger samt kondensføler.

Legg til romregulator og transformator, som bestilles 
separat, for å få en fullstendig installering.

Fabrikkmontert LUNA
Komfortmodul Parasol fås med fabrikkmontert romre-
guleringsutstyr LUNA. Alle nødvendige komponenter 
(unntatt romregulator og transformator) er på plass og 
er koblet til en og samme koblingsklemme for plug & 
play-installering.

Koblingsdeksel for Parasol EX
Parasol EX har et teleskopisk koblingsdeksel for å skjule 
kanaler og rør. 

Koblingsdeksel fås til nedpendlet montering eller for 
montering rett mot tak. Det er 380 mm bred og fås i 
følgende lengdeintervaller:

175–250 mm, 250–400 mm, 400–700 mm, 700–1200 
mm, 1200–2000 mm.

Romreguleringsutstyr 
LUNA består av ventiler, 
justeringsenhet, kobling-
sklemme, kondenssensor, 
romregulator og transfor-
mator.

Oversikt over kapasitet for Parasol EX

Annet tilbehør 
Sett til romregulering 
Romreguleringsutstyr LUNA.

Fleksibel tilkoblingsslange
Tilkoblingsslangen leveres med klemringskobling eller push-
on-kobling med diameter på 12 mm.

Monteringsdel 
Takfeste og gjengestang til montering i tak. Det finnes også 
doble gjengestenger med gjengelås.

Ramme til gipstak 
Ramme til gipstak for enmodulsenhet eller tomodulsenhet.

Tilkoblingsdel, luft 
Tilkoblingsdelene er spironipler som enten er rette eller med 
90° bend.

Innreguleringsspjeld 
Innreguleringsspjeld bestilles ved behov.

Verktøy til dyseinnstilling
Ett dyseinnstillingsverktøy til hver ordre uten kostnad. Flere 
verktøy krever separat spesifisering.

Luftenippel 
Luftenippel med push-on-kobling for tilkobling til returled-
ning for vann.

Tilbehør
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PARASOL

Dimensjonering
PARASOL

M
od

ul
m

ål

Luft-
mengde-
varianter

Primær-
luft-
mengde

l/s

Lydnivå 

dB(A)

Dyset-
rykk 

Pa

Kjølekapasitet primærluft

W ved ∆Tl

Kjølekapasitet vann

W ved ∆Tmk

Varmekapasitet vann

W ved ∆Tmv

6 8 10 12 6 8 10 12 5 15 25 35

60
0x

60
0

Middels 20 20 52 144 192 240 288 285 377 468 559 145 426 698 964

Middels 26 28 88 187 250 312 374 359 473 585 697 172 508 835 1157

Middels 34 36 150 245 326 408 490 434 571 705 838 200 592 975 1353

60
0x

60
0 Høy 33 28 35 238 317 396 475 260 335 409 483 134 387 626 857

Høy 40 33 52 288 384 480 576 308 399 488 576 151 439 717 994

60
0x

12
0

0 Lav 16 <20 54 115 154 192 230 400 533 666 798 228 683 1135 1586

Lav 21 <20 93 151 202 252 302 487 650 814 977 279 835 1388 1939

Lav 27 26 153 194 259 324 389 568 759 951 1142 326 976 1621 2265

60
0x

12
0

0 Middels 22 <20 50 158 211 264 317 416 555 695 834 250 745 1236 1725

Middels 28 22 81 202 269 336 403 505 671 838 1004 301 898 1489 2078

Middels 38 30 148 274 365 456 547 616 818 1019 1220 366 1092 1811 2527

60
0x

12
0

0 Høy 36 26 51 259 346 432 518 521 680 837 990 230 858 1485 2108

Høy 45 31 80 324 432 540 648 602 783 960 1134 264 984 1704 2419

Høy 55 36 119 396 528 660 792 674 875 1071 1262 295 1098 1900 2698

Et utvalg av verdiene presenteres i oversikten i nedenstående tabell. 

Du kan finne utførlige tabeller på katalogsidene på Swegons nettsted www.swegon.com

Eksakte verdier fås etter beregning i dataprogrammet ProSelect som også finnes på Swegons nettsted.

Forutsetninger
Dyseinnstilling: Høy luftmengde for samtlige sider.

Lydnivå: Angis uten spjeld eller helt åpent spjeld. Rom-
demping 4 dB.

Kjølekapasitet: Den totale kjølekapasiteten er summen 
av kjølekapasitet for primærluft og kjølekapasitet for 
vann.

Begreper
∆Tl = Temperaturdifferens mellom primærluft og rom-
luft, angis i enhet K (Kelvin).

∆Tmk = Temperaturdifferens mellom kjølevannets mid-
deltemperatur og romluft, angis i enhet K (Kelvin).

∆Tmv = Temperaturdifferens mellom varmevannets 
middeltemperatur og romluft, angis i enhet K (Kelvin). 

Oversikt over kapasitet for Parasol
Dimensjonering
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PARASOL

PARASOL EX

M
od

ul
m

ål

Luft-
mengde-
varianter

Primær-
luft-
mengde

l/s

Lydnivå 

dB(A)

Dyset-
rykk 

Pa

Kjølekapasitet primærluft

W ved ∆Tl

Kjølekapasitet vann

W ved ∆Tmk

Varmekapasitet vann

W ved ∆Tmv

6 8 10 12 6 8 10 12 5 15 25 35

69
0x

69
0

Middels 20 20 52 144 192 240 288 268 355 441 527 138 406 665 918

Middels 26 28 88 187 250 312 374 338 445 551 656 164 484 795 1102

Middels 34 36 150 245 326 408 490 409 537 664 789 190 564 928 1289

69
0x

69
0 Høy 33 28 35 238 317 396 475 247 318 389 459 127 365 595 814

Høy 40 33 52 288 384 480 576 293 379 464 547 143 417 681 944

69
0x

12
9

0 Middels 22 <20 50 158 211 264 317 374 499 625 750 227 677 1124 1568

Middels 28 22 81 202 269 336 403 454 604 753 903 273 816 1354 1890

Middels 38 30 148 274 365 456 547 554 736 916 1097 322 992 1646 2297

69
0x

12
9

0 Høy 36 26 51 259 346 432 518 469 612 752 890 210 780 1350 1917

Høy 45 31 80 324 432 540 648 541 704 863 1019 240 895 1549 2199

Høy 55 36 119 396 528 660 792 606 787 963 1135 268 998 1728 2453

Et utvalg av verdiene presenteres i oversikten i nedenstående tabell. 

Du kan finne utførlige tabeller på katalogsidene på Swegons nettsted www.swegon.com

Eksakte verdier fås etter beregning i dataprogrammet ProSelect som også finnes på Swegons nettsted.

Forutsetninger
Dyseinnstilling: Høy luftmengde for samtlige sider.

Lydnivå: Angis uten spjeld eller helt åpent spjeld. Rom-
demping 4 dB.

Kjølekapasitet: Den totale kjølekapasiteten er summen 
av kjølekapasitet for primærluft og kjølekapasitet for 
vann.

Begreper
∆Tl = Temperaturdifferens mellom primærluft og rom-
luft, angis i enhet K (Kelvin).

∆Tmk = Temperaturdifferens mellom kjølevannets mid-
deltemperatur og romluft, angis i enhet K (Kelvin).

∆Tmv = Temperaturdifferens mellom varmevannets 
middeltemperatur og romluft, angis i enhet K (Kelvin). 

Oversikt over kapasitet for Parasol EX
Dimensjonering
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PARASOL

Anbefalte taktyper
Parasol er konstruert for å passe til de fleste T-profilhim-
linger og takplater, lengdemessig og breddemessig. Det 
anbefales å bruke T-profil med 24 mm bredde for å få 
god tilpasning til T-profilhimling.

Opphengning:
Enmodulsenheten har to fester for opphengning og 
monteres med én eller to gjengestenger i hvert feste. 
Tomodulsenhetene har fire fester og monteres med 
en gjengestang i hvert feste. Dobbel gjengestang med 
gjengelås brukes ved store avstander mellom tak og 
enhet. Ved montering rett mot tak brukes gjengestang 
på 200 mm.

Gjengestang, monteringsdel SYST MS, bestilles separat.

Tilkobling av luft
Som standard leveres Parasol med åpen lufttilkobling på 
høyre side (sett fra kortsiden der vannet tilkobles). Luft-
tilkoblingsstussen følger med i leveransen og må mon-
teres for å siden kunne kobles til primærluftkanalen. 
Det er montert et lokk på den venstre lufttilkoblingen, 
men det er lett å bytte side dersom lufttilkoblingsstus-
sen skal monteres til venstre.

Tilkobling av vann
Vannledningene kobles til med push-on- eller klem-
ringskoblinger. Tilkobling via lodding er ikke hen-
siktsmessig ettersom høye temperaturer kan skade 
enhetens eksisterende loddinger.

Fleksibel tilkoblingsslange for vann bestilles separat.

Tørr kjøling
Ettersom komfortmoduler skal dimensjoneres til å 
arbeide uten kondens, er det ikke nødvendig med dre-
neringssystem.

Tilkobling av romreguleringsutstyr
Romreguleringsutstyrets ventiler kobles til med push-
on-kobling til vannledningene fra Parasol. 

Kjøle- og varmevannets returledning kobles direkte til 
ventilen (utvendig gjenge DN ½") i de tilfeller der rom-
reguleringsutstyret er fabrikkmontert. Alle tilkoblede 
strømledninger kobles til medfølgende koblingsklemme 
med fjærbelastede innganger.

PARASOL

Eksempel på installering av Parasol i tak med gipsplater.

Eksempel på installering av Parasol i tak i T-profilhimling.

Eksempel på opphengning av Para-
sol i pendler med hjelp av tilbehøret 
SYST MS (monteringsdel og gjenge-
stang med muttere og brikker).

PARASOL
Installering
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PARASOL

Opphengning:
Parasol EX har to fester for opphengning og monteres 
med én eller to gjengestenger i hvert feste. Swegon 
anbefaler to stenger i hvert feste for best balanse. 
Dobbel gjengestang med gjengelås brukes ved store 
avstander mellom tak og enhet. Ved montering rett 
mot tak skrus Parasol EX fast mot taket direkte gjen-
nom festet.

Gjengestang, monteringsdel SYST MS, bestilles separat.

Tilkobling av luft
Parasol EX leveres med lufttilkobling som er utstyrt med 
lufttilkoblingsstuss. Lufttilkoblingen er plassert på høyre 
side (sett fra kortsiden der vannledninger kommer inn 
og ut fra batteridelen). 

Tilkobling av vann
Vannledningene kobles til med push-on- eller klem-
ringskoblinger. Tilkobling via lodding er ikke hen-
siktsmessig ettersom høye temperaturer kan skade 
enhetens eksisterende loddinger.

Fleksibel tilkoblingsslange for vann bestilles separat.

Tørr kjøling
Ettersom komfortmoduler skal dimensjoneres til å 
arbeide uten kondens, er det ikke nødvendig med dre-
neringssystem.

Tilkobling av romreguleringsutstyr
Romreguleringsutstyrets ventiler kobles til med push-
on-kobling til vannledningene fra Parasol EX. Kjøle- og 
varmevannets returledning kobles direkte til ventilen 
(utvendig gjenge DN ½"). Alle tilkoblede strømled-
ninger kobles til medfølgende koblingsklemme med 
fjærbelastede innganger.

Installering
PARASOL EX

Eksempel på installering av Parasol EX rett mot tak.

Eksempel på opphengning og installering 
av Parasol EX i pendler med hjelp av tilbe-
høret SYST MS (monteringsdel og gjenge-
stang med muttere og skiver).
Illustrasjonen viser også installering av 
koblingsdeksel, reguleringsventil LUNA og 
innreguleringsspjeld.

PARASOL EX
Installering
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Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten forutgående varsel 

PARASOL

Enmodulsenhet Tomodulsenhet

Parasol Fuksjonsvariant Vekt uten  
vann, kg

Vekt med  
vann, kg

Enmodulsenhet Kjøling 14,3 15,5

Kjøling+varme 14,4 15,9

Tilluft 11,6 -

Tomodulsenhet Kjøling 22,2 23,6

Kjøling+varme 25,8 28,2

Tilluft 20,1 -

Parasol L W

Enmodulsenhet 592; 617; 667 592; 617; 667

Tomodulsenhet 1192; 1242; 1342 592; 617; 667

PARASOL

PARASOL

C = Tilløp og retur kjølevann ø12x1,0 mm (Cu)
H = Tilløp og retur varmevann ø12x1,0 mm (Cu)
RC = Retur kjølevann ø12x1,0 mm (Cu)*
SC = Tilløp kjølevann ø12x1,0 mm (Cu)*
B = Tilkoblingsstuss for primærluft ø125 mm
D = Lokk over alternativ lufttilkobling

*) Det er viktig at kjølevannet kobles til riktig tilkoblingsrør for enmo-
dulsenheten. Retningen på strømmen er avgjørende for å få ut full 
kapasitet. 

Mål Vekt

Mål og vekt
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PARASOL

Tomodulsenhet

Enmodulsenhet

PARASOL EX

Mål og vekt
PARASOL EX

RC = Retur kjølevann ø12x1,0 mm (Cu)
RH = Retur varmevann ø12x1,0 mm (Cu)
SC = Tilløp kjølevann ø12x1,0 mm (Cu)
SH = Tilløp varmevann ø12x1,0 mm (Cu)
B = Tilkoblingsstuss for primærluft ø125 mm

Vekt

Parasol EX Fuksjonsvariant Vikt utan  
vatten, kg

Vikt med  
vatten, kg

Enmodulsenhet Kjøling 19,6 20,8

Kjøling+varme 19,7 21,2

Tilluft 16,9 -

Tomodulsenhet Kjøling 30,2 31,6

Kjøling+varme 33,8 36,2

Tilluft 28,0 -

Mål og vekt
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