
VESIKIERTOISET ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT
Optimaalinen sisäilmasto 
tarveohjatuilla ja energia-
tehokkailla tuotteilla. 
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Optimaalinen sisäilmasto tarkoittaa, että lämpötila pysyy miellyttävänä, ilmanvaihdosta ei 
kuulu melua eikä tunnu vetoa. Huone tuntuu viihtyisältä ja voit keskittyä työhösi toimistossa 
ja neuvotteluhuoneessa tai rentoutua hotellihuoneessasi. 

Swegonin vesikiertoisissa tuotteissa energia siirretään veden avulla. Vesi on vaaraton 
lämmönsiirtoneste ja sen kyky siirtää lämpöä ja kylmää mahdollistaa huoneiden tehokkaan 
lämmittämisen ja jäähdyttämisen tarpeen mukaan. Puhaltimia ei tarvita, joten huone on 
hiljainen ja viihtyisä. Induktioperiaatteen ansiosta vesikiertoiset tuotteet sekoittavat tuloilman 
tehokkaasti huoneilmaan ja jäähdyttävät sitä tehokkaasti ilman vedontunteen riskiä. Näin 
sisäilmasto tuntuu täydelliseltä.

Swegonin vesikiertoiset tuotteet ovat helppoja asentaa ja huoltaa. Helposti mukautettavat 
tuotteet täyttävät sekä tämän päivän että huomisen tarpeet. Vesi pystyy siirtämään 
enemmän energiaa kuin ilma ja mahdollistaa näin tehokkaamman ja kompaktimman 
laitteiston. Käyttökustannukset ovat alhaiset ja vesi on ympäristöystävällinen valinta.

Tyylipuhtaan muotoilun ansiosta ilmastointijärjestelmä sulautuu hyvin huoneympäristöihin – 
luultavasti et edes huomaa niitä! 

Swegonin vesikiertoiset ilmastointimoduulit, jäähdytyspalkit ja julkisivujärjestelmät tuottavat 
optimaalisen sisäilmaston!

Optimaalinen sisäilmasto 
Swegonin vesikiertoisilla  
tuotteilla

“Paras sisä- 
ilmasto ihmisille  
ja ympäristölle"
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PARASOL on ilmastointimoduuli, jossa yhdistyvät ilmastointipalkin tehokkuus    
tuloilmalaitteen joustavuuteen 
Optimoidussa sisäilmastossa ihmiset viihtyvät, voivat hyvin ja voivat keskittyä. Toimistoissa, kokoustiloissa ja muilla työpaikoilla 
sisäilmasto vaikuttaa ihmisten viihtymiseen ja tuottavuuteen. Swegonin järjestelmissä tuloilma sekoitetaan nopeasti 
huoneilmaan ja hajotuskuviota voidaan säätää aluekohtaisesti tuotteen kaikilla sivuilla, joten viihtyvyys on optimaalinen ja 
kaikki käyttäjät voivat hyvin ja voivat keskittyä tärkeisiin tehtäviin.

Ilmastointimoduulin ja ilmastointipalkin ero on se, että ilmastointimoduuli jakaa ilman neljään suuntaan kahden sijaan. Tämä 
maksimoi tuloilman sekoittumispinnan huoneilmaan, ja varmistaa suuren lämmitys/jäähdytystehon viemättä tarpeettomasti 
tilaa katosta.

PARASOL Zenith on kehitetty käsittelemään tuloilmamäärien sekä jäähdytys- ja lämmitystarpeiden suuria vaihteluja. Laaja 
työalue mahdollistaa mukautumisen vuokralaisten tarpeisiin järjestelmää muuttamatta. Suuren jäähdytystehon ansiosta 
voidaan käyttää pienempää kanavapainetta tai korkeampaa jäähdytysveden lämpötilaa. Näin saavutetaan täydellinen 
viihtyvyys ja säästetään energiaa. Pienen painon, kompaktien mittojen ja kaikilla sivuilla olevien valinnaisten ilmaliitäntöjen 
ansiosta se on helppo asentaa.

PARASOL Classic on sisäilmastojärjestelmän luotettava ja kustannustehokas osa. Se tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja hyvät 
mahdollisuudet sovittaa ilmanjako huoneen tarpeiden mukaan.
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PARASOL
Ilmastointimoduulit kaikkiin tarpeisiin
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Erilaiset ohjausjärjestelmät
Toimistojen ja neuvotteluhuoneiden aktiviteettitaso vaihtelee vuorokauden mittaan ja siksi on tärkeää sovittaa ilmanvaihto 
oikein, jotta et ilmastoi tyhjiä tiloja ikään kuin ne olisivat täysiä. Oikealla ohjausjärjestelmällä voidaan säästää paljon energiaa. 
Käytettävissä on myös yksinkertaisempia ohjauksia olemassa olevia järjestelmiä varten tai kun on tarpeen säätää pelkästään 
vesipuolta. 

PARASOLia varten on olemassa erilaisia ohjausmahdollisuuksia, jotka voidaan sovittaa tilojen todellisiin tarpeisiin.

PARASOL Zenith

PARASOL Zenith 
PARASOL Zenith on vakioilmavirtatuote, jonka vakioversiossa 
on käsisäätö suutinaukkojen kiinteän ilmavirran yksinkertaista 
ja nopeaa säätöä varten. 

Voidaan integroida WISE-järjestelmään vakioilmavirta- 
moduulina vesiventtiilien säädöllä.

PARASOL Zenith VAV 
PARASOL Zenith VAV on tarveohjattu erillisilmastointimoduuli.  
Ainutlaatuisen portaattoman suutinsäädön ja suuren 
työalueen ansiosta se puhaltaa aina oikean ilmavirran 
huoneeseen. 

Voidaan integroida rakennusautomaatiojärjestelmään 
ModBusin kautta. 

WISE Parasol Zenith 
Swegonin WISE Parasol Zenith tarjoaa ainutlaatuisen 
portaattoman ilmavirtasäädön ja huoneen lämmityksen/
jäähdytyksen.

Suutinsäätö varmistaa, että puhallamme huoneeseen oikean 
ilmavirran kaikissa käyttötiloissa.

WISE Parasol Zenith on tarkoitettu tarveohjattuun ilman-
vaihtoon. Se on varustettu suutinsäädöllä sekä venttiileillä, 
toimilaitteilla ja ohjausyksiköllä langatonta tiedonsiirtoa 
varten, jotka mahdollistavat täyden integraation Swegonin 
WISE-järjestelmään.
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PARAGON, PARAGON Wall

PARAGON Wall 
PARAGON Wall sopii erityisen hyvin toimistohuoneisiin, joissa 
se sijoitetaan käytävän kattoon ja huoneeseen asennetaan 
ainoastaan säleikkö.

Koska samaa säleikköä käytetään sekä tuloilman jakamiseen 
että huoneilman kierrättämiseen, PARAGON WALL voidaan 
asentaa kyseisen huoneen ulkopuolelle. Hyödyntämällä 
käytävän katon yläpuolista tilaa mahdolliset huollot voidaan 
suorittaa käytävässä huoneen käyttäjää häiritsemättä. 
Koska huoneeseen tulee vain yksi säleikkö, tarvitaan vain 
yksi seinäläpivienti.

PARAGON 
PARAGON on kehitetty luomaan optimaalinen sisäilmasto 
erityisesti hotelli- ja potilashuoneisiin. 

Hotellivierailla on aina korkeat odotukset hotellihuoneesta 
ja asettavat korkeita vaatimuksia hotellikäynnilleen. Huoneen 
on oltava hiljainen, vedoton ja juuri oikean lämpöinen. 

Hyvin tuuletetussa, hiljaisessa, vedottomassa ja oikean 
lämpöisessä huoneessa oleskelu on rentouttavaa ja  
terveellistä. Aamulla vieraat heräävät pirteinä ja levänneinä. 
PARAGON tuulettaa ja pitää lämpötilan oikealla tasolle 
työskennellen hiljaa ja tehokkaasti. Vieraat tulevat mieluusti 
uudelleen Paragonilla varustettuun hotellihuoneeseen.

Painopiste on optimaalisessa mukavuudessa ja alhaisissa  
käyttökustannuksissa. Tuotetta käytetään keskitetyllä 
ilmankäsittelykoneella, joten melua aiheuttavia puhaltimia 
ei tarvita eikä tuote kaipaa huoltoa.

Kompakti yhteen suuntaan puhaltava ilmastointimoduuli
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Erilaiset ohjausalustat
Hotellin käyttöaste vaihtelee päivän aikana. Sekä mukavuus- että energiasyistä on tärkeää mukauttaa ilmanvaihto todelliseen 
tarpeeseen. Viihtyisä lämpötila, raikas ilma ja hiljaisuus kulkevat käsi kädessä vieraan viihtyvyyden ja huonekokemuksen kanssa. 
Sisäilmaston säätäminen todellisten tarpeiden mukaan johtaa mukavampaan ja terveellisempään sisäympäristöön. 

PARAGON

PARAGON 
PARAGON vakioilmavirtatuote, jonka vakiomallissa on 
säätönuppi, jolla aukoista virtaavaa vakioilmavirtaa voidaan 
helposti ja nopeasti säätää.

Tuote voidaan myös integroida WISE-järjestelmään vakio-
virtausmoduulina vesiventtiilisäädöllä.

PARAGON VAV 
PARAGON VAV on integroidulla ohjausyksiköllä varustettu 
ilmastointimoduuli. Siinä on ainutlaatuinen rakoaukko, jonka 
ansiosta voimme aina taata oikean ilmavirran huoneeseen 
sekä säädin, jossa on monia I/O-mahdollisuuksia.

Tuote voidaan myös integroida helposti rakennusautomaatio-
järjestelmään Modbusin kautta. 

WISE Paragon 
Swegonin WISE Paragon tarjoaa ainutlaatuisen säädettävän 
ilmavirran ohjauksen ja huoneen ilmastoinnin.

Rako-ohjaus varmistaa, että huoneeseen saadaan aina 
oikea ilmavirta toimintatilasta riippumatta.

Rako-ohjauksella varustettu WISE Paragon on suunniteltu 
tarveohjattuun ilmanvaihtoon, se on täysin varusteltu 
venttiileillä, toimilaitteilla ja säätimellä langatonta viestintää 
varten, jotta se voidaan täysin integroida Swegonin WISE-
järjestelmään..
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Erilaiset ohjausalustat
Toimiston käyttöaste vaihtelee päivän aikana. Sekä mukavuus- että energiasyistä on tärkeää mukauttaa ilmanvaihto     
todelliseen tarpeeseen. Viihtyisä lämpötila, raikas ilma ja hiljaisuus ovat tärkeitä tekijöitä terveellisen ja miellyttävän 
työympäristön kannalta. Sisäilmaston säätäminen todellisten tarpeiden mukaan johtaa mukavampaan ja terveellisempään 
sisäympäristöön, mikä on tehokkaan työpäivän edellytys.

PARAGON Wall

PARAGON Wall
PARAGON Wall on vakioilmavirtatuote, jonka vakiomallissa 
on säätönuppi, jolla rako-aukoista virtaavaa vakioilmavirtaa 
voidaan helposti ja nopeasti säätää.

Tuote voidaan myös integroida WISE-järjestelmään vakio-
virtausmoduulina vesiventtiilisäädöllä.

PARAGON Wall VAV 
PARAGON Wall VAV on integroidulla säätimellä varustettu 
ilmastointimoduuli. Siinä on ainutlaatuinen rakoaukko, jonka 
ansiosta voimme aina taata oikean ilmavirran huoneeseen 
sekä säädin, jossa on monia I/O-mahdollisuuksia.

Tuote voidaan myös integroida helposti rakennusautomaatio-
järjestelmään Modbusin kautta. 

WISE Paragon Wall
Swegonin WISE Paragon Wall tarjoaa ainutlaatuisen 
säädettävän ilmavirran ohjauksen ja huoneen ilmastoinnin. 
Rako-ohjaus varmistaa, että huoneeseen saadaan aina 
oikea ilmavirta toimintatilasta riippumatta.

Rako-ohjauksella varustettu WISE Paragon Wall on suunniteltu 
tarveohjattuun ilmanvaihtoon, se on täysin varustettu 
venttiileillä, toimilaitteilla ja säätimellä langatonta viestintää 
varten, jotta se voidaan täysin integroida Swegonin WISE-
järjestelmään.
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Aktiivinen ilmastointipalkki, joka mukautetaan huoneeseen 
optimaalista viihtyvyyttä varten
PACIFIC on tuote, joka mukautetaan huoneeseen sen sijaan, että joudut mukauttamaan huoneen PACIFICiin. Tyylikäs muotoilu 
yhdistettynä suureen joustavuuteen tarkoittaa, että se sulautuu hyvin ympäristöönsä. Aina on  olemassa vaihtoehto, joka 
täyttää ilmavirralle, jäähdytysteholle, lämmitysteholle ja hiljaisuudelle asetetut vaatimukset. 

PACIFIC voi jäähdyttää, lämmittää ja tuulettaa. Se on moduulirakenteiden sopiakseen markkinoilla oleviin alakattoihin. 
Optimaalinen viihtyvyys saavutetaan säätämällä sekä ilman määrää että hajotuskuviota pitkillä sivuilla. Sijoituspaikka 
voidaan vapaasti valita ja huoneesta tulee vedoton.

Jos tilan käyttötarkoitus muuttuu, PACIFIC voidaan säätää helposti niin, että viihtyvyys säilyy mahdollisimman hyvänä myös 
uusissa olosuhteissa.

Tuote koostuu tehomoduulista ja designmoduulista, jotka voidaan tilata eri mittaisina liittimiin käsiksi pääsyn helpottamiseksi yms. 
PACIFIC sulautuu ympäristöönsä ja tuottaa huolettomasti optimaalisen ilmaston.

PACIFIC

12



13



Julkisivulaite, joka tarjoaa maksimaalisen viihtyvyyden  
pienimmässä tilassa

PRIMO

Eräissä toimistoissa ja kokoushuoneissa on hyvin vähän tilaa ilmanvaihdolle, mutta optimaalisen mukavuuden tarve on 
edelleen suuri, jotta vuokralaiset viihtyvät, voivat hyvin ja tuntevat olonsa mukavaksi tiloissa. PRIMO sopii erinomaisesti pieniin 
tiloihin, koska se kompaktista koostaan huolimatta täyttää kaikki vaatimukset, joita asetetaan nykyaikaiselle ilmastointi-
järjestelmälle, eli korkea ilmanlaatu ilman vetoa ja melua. 

PRIMO on julkisivujärjestelmä, joka voi jäähdyttää, lämmittää ja tuulettaa. Matala paine tarkoittaa alhaista melua ja pieniä 
energiakustannuksia. Koko järjestelmä asennetaan julkisivun viereen, eli lattialla, katossa tai käytävällä ei tarvita asennustilaa. 

PRIMO on moduulirakenteinen, ja sopii siksi yhtä hyvin uusrakentamiseen kuin vanhojen induktio- ja mini-ilmalaitteiden 
kunnostamiseen ja korvaamiseen. Moduulit perustuvat mittatilaustyönä valmistettuihin osiin nopeaa ja helppoa asennusta varten. 

Julkisivujärjestelmän ydin koostuu erilaisista julkisivuyksiköistä, joiden pituus riippuu ilmavirta-, jäähdytys- ja lämmitystarpeesta 
sekä äänivaatimuksista. Mittatilaustyönä valmistetut putket ja kanavat helpottavat asennusta ja varmistavat laadun. Saatavana on 
useita erilaisia verhouksia tarpeen ja vaatimusten mukaan. 
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WISE
Tarpeen mukaan ohjattu 
ilmanvaihto ei ole koskaan 
ollut näin helppoa

Mikä on WISE?
WISE on täydellinen järjestelmä, joka sisältää kaikki sisäilmastoa  
varten tarvitsemasi tuotteet, mukaan lukien älykäs säätö-
järjestelmä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. 

Järjestelmä perustuu vuosikymmenien kokemukseen, joka  
tekee rakennusprosessista helppoa suunnittelusta käyttöön-
ottoon ja luo joustavuutta tulevia mukautuksia varten.

WISE:n perustarkoitus on mukauttaa sisäilmasto tarkalleen 
tarvittavalle tasolle. Se ei tuuleta, jäähdytä eikä lämmitä 
liikaa - mikä maksaa energiaa - eikä liian vähän - mikä 
vaikuttaa negatiivisesti mukavuuteen, vaan juuri silloin 
ja niin paljon kuin tarvitaan. WISE:n avulla voit yhdistää 
korkean energiatehokkuuden, täydellisen sisäilmaston ja 
täydellisen yleiskuvan koko järjestelmästä.

Swegon voitti 18. Suuren 
sisäilmastopalkinnon Wise-

järjestelmällään. Tämä on kolmas 
kerta kun Swegon voittaa Suuren 

sisäilmastopalkinnon. 

16



Tarveohjattu ilmanvaihto WISE:llä
Internet of Things eli IoT tarkoittaa esineiden ja ihmisten 
välistä kommunikointia internetin välityksellä. WISE:n myötä 
tämä tekniikka tulee myös sisäilmastoalalle.

Uusi WISE on Swegonin laajan valikoiman kärkituote ja  
tarjoaa hyvän sisäilmaston lisäksi paljon muutakin lisäarvoa.

Swegonilla on ratkaisu
WISE tukee erilaisia sisäilmastojärjestelmien yhdistelmiä. 
Yhdistä vesikiertoisia ja ilmakiertoisia järjestelmiä aina 
kerrostasolta vyöhyke- ja huonetasolle.

Rakennus voi sisältää useita erilaisia toimintoja. Ne voivat 
olla esimerkiksi toimistoja, myymälöitä, kouluja, hotelleja 
ja asuntoja. WISE on joustava ja skaalattava järjestelmä. 
Järjestelmä voidaan sovittaa erilaisten yritysten tarpeisiin ja 
toiveisiin, vaikka ne muuttuisivat ajan myötä.

WISEn myötä esitellään vielä yksi toiminto ja käsite - DCIC 
eli Demand Controlled Indoor Climate (tarpeenmukai-
nen sisäilmasto). Se on kokonaisratkaisu, joka ohjaa koko 
sisäilmastoa ilma- ja vesikiertoisilla laitteilla joko yhdessä tai 
erikseen.

Swegon Connect
Viihtyisä ja energiatehokas sisäilmasto on hyvä investointi 
kaikille. Säännöllinen kunnossapito on tärkeää laitteiston 
käyttöiän kannalta ja varmistaa laadukkaan sisäilmaston.

Swegon Connect tehostaa valvonnan, optimoinnin, 
rekisteröinnin, tuen ja kunnossapidon, ja siitä voi pian tulla 
kannattava sijoitus.

Kunnossapidon ennakkosuunnittelu ja resurssien oikea 
kohdistaminen säästää aikaa ja rahaa. Monet asiat voidaan 
hoitaa etänä, mikä tarjoaa lisäsäästöjä. Tarvittaessa 
teknikkomme voivat muodostaa yhteyden laitteistoon. Se 
myös nopeuttaa takuuvaatimusten käsittelyä.

Swegon Connect antaa käyttäjälle täydellisen hallinnan 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Järjestelmän 
kaikkia sisäänrakennetuilla verkkopalvelimilla varustetut 
tuotteita voidaan hallita Swegon Connectilla.

Swegon Connect voidaan helposti kytkeä sekä Swegonin 
ilmankäsittelykoneisiin että ilmanvaihtojärjestelmiin.

Älykkäät tuotteet ja järjestelmät

Swegon Connect

SuperWISE
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Alakattoon upotettava

PARASOL Classic PARASOL Zenith PARASOL Zenith VAV

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
joustavaan jäähdytykseen, 

lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. 
Saatavana myös 

sähkölämmityksellä varustettuna

Suorituskykyinen 
ilmastointimoduuli ilmanvaihtoon, 

jäähdytykseen ja lämmitykseen

Energiaa säästävä aktiivinen 
ilmastointimoduuli tarpeen 
mukaiseen ilmanvaihtoon   

• Säädettävä ilmavirta ja hajo-
tuskuvio takaavat parhaan 
viihtyvyyden

• Helposti säädettävät suuttimet 
yhdessä Swegonin ADC:n  
(Anti Draught Control) kanssa 
varmistavat maksimaalisen 
viihtyvyyden ja joustavuuden

• Suuri teho, pieni tilantarve

• Saatavana säätölaitteistolla  
ja langattomalla tiedonsiirrolla 
varustettuna

• Irrotettava alapelti pattereihin 
käsiksi pääsyä varten

• Tuloilma, tuloilma/jäähdytys,   
tuloilma/jäähdytys/lämmitys 
(sähkö tai vesi)

• PlusFlow-versio erikoissuurilla ilma-
virroilla esimerkiksi kokoustiloihin

• Säädettävä ilmavirta ja hajotuskuvio 
takaavat parhaan viihtyvyyden

• Voidaan integroida WISE- 
järjestelmään

• Optimoitu alhaiseen energian-
kulutukseen

• Suuri alue pienimmän ja suurimman 
ilmavirran välillä

• Käsittelee suuria ilmavirtoja 
pienillä käyttöpaineilla

• Helppo asentaa kevyen painon, 
kompaktien mittojen ja siirrettävien 
ilmaliitäntöjen ansiosta

• Pikakiinnike nopeaan asennukseen

• Tyylikäs muotoilu ja valittavat 
rei’ityskuviot

• Hygieniaversio sairaaloihin  
saatavana tilauksesta

• Säädettävä ilmavirta ja hajo-
tuskuvio takaavat parhaan 
viihtyvyyden

• Laitteessa on valmiina säätö-
laitteisto erilliskäyttöä varten tai 
se voidaan liittää valvontajärjes-
telmään (BMS) ModBus-väylän 
kautta

• Integroitu pelti portaattomaan 
ilmavirran säätöön 0-100 %

• Säästää energiaa, koska ilman-
vaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä 
käytetään juuri sen verran kuin 
tarvitaan

• Erinomainen viihtyvyys tuote-tai 
huonekohtaisen säädön ansiosta

• Suuri toiminta-alue helpottaa 
suunnittelua

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s 

Teho 
Jäähdytys:  Enint. 2055 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 2700 W 
                Sähkö: Enint. 1000 W

Koko  
600x600 tai 600x1200 mm. 
Korkeus: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Ilmavirta 
Enint. 100 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2135 W 
Lämmitys: Vesi: Enint. 3500 W

Koko 
600x600/1200/1800 sovituksin useisiin 
kattojärjestelmiin. 
Korkeus: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 

Ilmavirta 
Enint. 100 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2135 W 
Lämmitys: Vesi: Enint. 3500 W

Koko 
600x600/1200/1800 sovituksin useisiin 
kattojärjestelmiin. 
Korkeus: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 
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Alakattoon upotettava

WISE Parasol WISE Parasol Zenith Swegon PACIFIC

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
Swegonin tarveohjattuun WISE-

ilmanvaihtojärjestelmään

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
Swegonin tarveohjattuun WISE-

ilmanvaihtojärjestelmään

Aktiivinen ilmastointipalkki 
jäähdytykseen, lämmitykseen ja 
ilmanvaihtoon. Saatavana myös 

sähkölämmityksellä varustettuna 

• Ilmanjako neljään suuntaan 
tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon 
Swegonin WISE-järjestelmässä

• Täydellinen tuote, jonka kaikki 
komponentit on valmiiksi asennettu 
tehtaalla ja johon kaikki huone-
tarvikkeet voidaan helposti liittää 
skannerilla ja käsipäätteellä

• Säästää energiaa, koska ilman-
vaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä 
käytetään juuri sen verran kuin 
tarvitaan

• Erinomainen viihtyvyys tuote- tai 
huonekohtaisen säädön ansiosta

• Helppo asennus 

• Ilmanjako neljään suuntaan 
tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon 
Swegonin WISE-järjestelmässä

• Integroitu pelti portaattomaan 
ilmavirran säätöön 0-100 %

• Säästää energiaa, koska ilman-
vaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä 
käytetään juuri sen verran kuin 
tarvitaan

• Erinomainen viihtyvyys tuote- tai 
huonekohtaisen säädön ansiosta

• Helppo asennus ja liitäntä WISE-
järjestelmään

• Suuri toiminta-alue helpottaa 
suunnittelua

• Säädettävä ilmavirta ja hajotuskuvio

• Sovitettavissa tarpeisiin ennen 
asennusta, sen aikana ja  
asennuksen jälkeen

• Suuri teho ja hyvä viihtyvyys

• Räätälöidyt moduulit kattoon 
integrointia varten

• Voidaan kytkeä sarjaan

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2055 W 
Lämmitys: Vesi: Enint. 2700 W 
Sähkö: Enint. 1000 W

Koko 
600x600/1200 sovituksin useisiin 
kattojärjestelmiin. 
Korkeus: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Ilmavirta 
Enint. 100 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2135 W 
Lämmitys: Vesi: Enint. 3500 W

Koko 
600x600/1200/1800 sovituksin useisiin 
kattojärjestelmiin.

Korkeus: 220/250/290 mm 

Ilmavirta 
Enint. 75 l/s  

Teho 
Jäähdytys: Enint. 3400 W 
Lämmitys: Vesi: Enint. 3500 W 
     Sähkö: Enint. 1000 W

Koko  
Pituus: 1194 – 3 043 mm.  
Leveys: 594 – 667 mm. 
Korkeus: 163 – 277 mm.
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Kattoon ripustettavat

PARASOL EX ADAPT Parasol EX WISE Parasol EX

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
jäähdytykseen, lämmitykseen ja 

ilmanvaihtoon 

Energiaa säästävät 
ilmastointimoduulit

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
Swegonin tarveohjattuun WISE-

ilmanvaihtojärjestelmään 

• Säädettävä ilmavirta ja hajotuskuvio 
takaavat parhaan viihtyvyyden

• Erinomaisen viihtyvyyden  
varmistava ilmanjako laitteen 
sijoituspaikasta riippumatta

• Huoneen muotoilun yhten- 
äistämiseksi saatavana on 
myös designkansi ilmakanavan       
peittämistä varten 

• Säädettävä ilmavirta ja hajo-
tuskuvio takaavat parhaan 
viihtyvyyden

• Säästää energiaa, koska ilman-
vaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä 
käytetään juuri sen verran kuin 
tarvitaan

• Erinomainen viihtyvyys tuote- tai 
huonekohtaisen säädön ansiosta

• Sisäänrakennettu säätöyksikkö, 
joka säätää sisäilmastoa täysin 
automaattisesti

• Säädettävä ilmavirta ja hajo-
tuskuvio takaavat parhaan 
viihtyvyyden

• Säästää energiaa, koska ilman-
vaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä 
käytetään juuri sen verran kuin 
tarvitaan

• Erinomainen viihtyvyys tuote- tai 
huonekohtaisen säädön ansiosta

• Kaikki huonetarvikkeet voidaan 
helposti liittää skannerilla ja 
käsipäätteellä

Ilmavirta 
Enint. 55 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 1930 W 
Lämmitys: Enint. 2450 W

Koko 
690 x L=690 tai 1290 mm 
Korkeus: 250 mm

Ilmavirta 
Enint. 55 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 1930 W 
Lämmitys: Enint. 2450 W

Koko 
690 x L=690 tai 1290 mm 
Korkeus: 250 mm

Ilmavirta 
Enint. 55 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Enint. 1930 W 
Lämmitys: Enint. 2450 W

Koko 
690 x L=690 tai 1290 mm 
Korkeus: 250 mm
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Kattoon ripustettavat Julkisivu

ADRIATIC VF FRB PRIMO

Aktiivinen ilmastointipalkki 
jäähdytykseen, lämmitykseen ja 

ilmanvaihtoon

Passiivinen jäähdytyspalkki 
järjestelmiin, joissa on jo 
ilmanvaihto ja lämmitys

Julkisivun viereen sijoitettava 
moduulirakenteinen 

ilmastointijärjestelmä  

• Säädettävä ilmavirta ja hajo-
tuskuvio

• Suuri teho ja hyvä viihtyvyys

• Sisäänrakennettu kierrätysilma-
aukko alaosassa

• Liitäntäosat, venttiilit ja säätöpelti 
on helppo piilottaa tyylikkäällä 
liitäntäkotelolla

• Tyylikäs muotoilu ja erittäin matala 
rakenne mahdollistavat sulautta-
misen kaikkiin ympäristöihin

• Suuri teho myös suurilla meno- ja 
paluulämpötilaeroilla

• Ei liikkuvia osia, ei ääntä

• Pieni tilantarve

• Pehmeä muodot varmistavat, että 
se sulautuu luonnollisesti kaikkiin 
ympäristöihin

• Ei liikkuvia osia, ei ääntä, eikä 
tarvitse huoltoa

• Liitäntäosat ja venttiilit on helppo 
piilottaa tyylikkäällä liitäntäkotelolla

• Ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys 
(sähkö tai vesi)

• Lämmittää myös pelkän        
konvektion avulla

• Suuret mahdollisuudet kohde-
kohtaisiin sovituksiin

• Jopa 10 laitetta sarjassa

• Sovitettu sekä uudisrakentamiseen 
että saneeraukseen 

• Nopea ja helppo asennus, koska 
moduulit perustuvat räätälöityihin 
esivalmistettuihin osiin

Ilmavirta 
Enint. 60 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Jopa 2400 W 
Lämmitys: Enint. 3400 W

Koko  
Pituus: 1200 – 3 600 mm.  
Leveys: 363 mm.  
Korkeus: 172 mm.

Teho 
Jäähdytys: Enint. 1000 W

Koko 
Pituus: 1200 – 3 900 mm.  
Leveys: 290, 430 mm.  
Korkeus: 123, 133 mm.

Ilmavirta 
Enint. 45 l/s 

Teho 
Jäähdytys: Jopa 1930 W  
Lämmitys, vesi: Enint. 2030 W  
Lämmitys, sähkö: Enint. 1000 W

Koko 
Pituus: 600 – 1 600 mm.  
Korkeus: Alkaen 365 mm. 
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Seinä
Kulma

PARAGON PARAGON VAV WISE Paragon

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
jäähdytykseen, lämmitykseen ja 

ilmanvaihtoon 

Suorituskykyinen 
ilmastointimoduuli ilmanvaihtoon, 

jäähdytykseen ja lämmitykseen

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
Swegonin tarveohjattuun WISE-

ilmanvaihtojärjestelmään 

• Kompakti ilmastointimoduuli 
hotelleihin ja hoitohuoneisiin

• Ilmanvaihto, jäähdytys ja      
lämmitys (sähkö ja vesi)

• Vakioilmavirtatuote, jossa on 
säätönuppi, jolla helppo ja nopea 
säätää vakioilmavirtaa aukkojen 
kautta

• Tuote voidaan myös integroida 
WISE-järjestelmään vakiovirtaus- 
moduulina vesiventtiilisäädöllä

• Suoraviivainen asennus kahdella 
valinnaisella vesiliitäntäsivulla ja 
keskitetyllä ilmaliitännällä

• Tarveohjattu ilmastointimoduuli 
hotelleihin ja hoitohuoneisiin

• Varustettu säätölaitteilla erillis-
käyttöä varten tai liitettävissä 
BMS:ään ModBUS:n kautta

• Ilmastointimoduuli tarpeen     
mukaan säädettävää sisäilmastoa 
varten

• Täydellinen tuote, jossa on inte-
groitu pelti muuttuvaa ilmavirran 
säätöä varten 0-100 %

• Energiatehokas toiminta, koska 
tilaa tuuletetaan, lämmitetään ja 
jäähdytetään juuri sen verran kuin 
kuormitus vaatii, ei enempää eikä 
vähempää

• Ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys 
(sähkö ja vesi)

• Suoraviivainen asennus kahdella 
valinnaisella vesiliitäntäsivulla ja 
keskitetyllä ilmaliitännällä

• Säädettävä ilmansuunta ADC ja 
säädettävät ilmanohjaimet

• Swegonin WISE-ohjausalustaan 
integroitu ilmastointimoduuli 
tarpeen mukaan säädettävää 
sisäilmastoa varten

• Täydellinen tuote, jossa on integroitu 
pelti muuttuvaa ilmavirran säätöä 
varten 0-100 %

• Energiatehokas toiminta, koska 
tilaa tuuletetaan, lämmitetään ja 
jäähdytetään juuri sen verran kuin 
kuormitus vaatii, ei enempää eikä 
vähempää

• Mahdollisimman suuri mukavuus ja 
mahdollisuus yksilölliseen säätöön 
tuote- tai huonetasolla

• Suoraviivainen asennus ja liittäminen 
WISE-järjestelmään

• Suuri työalue yhdessä ja samassa 
tuotteessa helpottaa suunnittelua

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 3180 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 5060 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 205 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 3180 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 5060 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 205 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 3180 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 5060 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 205 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.
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Seinä
Takareuna

PARAGON Wall PARAGON Wall VAV WISE Paragon Wall

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
jäähdytykseen, lämmitykseen ja 

ilmanvaihtoon 

Suorituskykyinen 
ilmastointimoduuli ilmanvaihtoon, 

jäähdytykseen ja lämmitykseen

Aktiivinen ilmastointimoduuli 
Swegonin tarveohjattuun WISE-

ilmanvaihtojärjestelmään 

• Kompakti ilmastointimoduuli 
toimistoihin

• Ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys 
(vesi tai sähkö)

• Vakioilmavirtatuote, jossa on 
säätönuppi, jolla voidaan nopeasti 
ja helposti säätää vakioilmavirtaa 
aukkojen kautta.

• Suunniteltu asennettavaksi huoneen 
takareunaan, ja ihanteellisesti 
se sijoitetaan viereisen käytävän 
alakaton yläpuolelle

• Tuote voidaan myös integroida  
WISE-järjestelmään vakioilmavirta- 
moduulina vesiventtiilisäädöllä

• Suoraviivainen asennus kahdella 
valinnaisella vesiliitäntäsivulla ja 
keskitetyllä ilmaliitännällä

• Saatavana myös valinnaisella   
tehdasasenteisella ohjauslaitteistolla

• Tarveohjattu ilmastointimoduuli 
toimistoihin

• Ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys 
(vesi tai sähkö)

• Vakioilmavirtatuote, jossa on 
säätönuppi, jolla voidaan nopeasti 
ja helposti säätää vakioilmavirtaa 
aukkojen kautta.

• Suunniteltu asennettavaksi huoneen 
takareunaan, ja ihanteellisesti se 
sijoitetaan viereisen käytävän 
alakaton yläpuolelle

• Tuote voidaan myös integroida 
WISE-järjestelmään vakioilmavirta- 
moduulina vesiventtiilisäädöllä

• Suoraviivainen asennus kahdella 
valinnaisella vesiliitäntäsivulla ja 
keskitetyllä ilmaliitännällä

• Swegonin WISE-ohjausalustaan 
integroitu ilmastointimoduuli 
tarpeen mukaan säädettävää 
sisäilmastoa varten

• Suunniteltu asennettavaksi 
huoneen takareunaan, ja ihan-
teellisesti se sijoitetaan viereisen 
käytävän alakaton yläpuolelle

• Täydellinen tuote, jossa on inte-
groitu pelti muuttuvaa ilmavirran 
säätöä varten 0-100 %

• Energiatehokas toiminta, koska 
tilaa tuuletetaan, lämmitetään ja 
jäähdytetään juuri sen verran kuin 
kuormitus vaatii, ei enempää eikä 
vähempää

• Mahdollisimman suuri mukavuus ja 
mahdollisuus yksilölliseen säätöön 
tuote- tai huonetasolla

• Suoraviivainen asennus ja liittäminen 
WISE-järjestelmään

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2682 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 4274 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 286 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2682 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 4274 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 286 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.

Ilmavirta 
Enint. 85 l/s (306 m3/h)

Teho 
Jäähdytys: Enint. 2682 W 
Lämmitys:  Vesi: Enint. 4274 W 
 Sähkö: 1000W

Koko  
Leveys:  800, 1100, 1400 mm.  
Korkeus: 286 mm.  
Syvyys:  722 (+0-20) mm.
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Pitkäaikainen yhteistyökumppani
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
Valikoimamme 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.

Jälkimarkkinointi
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 ei toimi kunnolla, 
turvanasi on tuotetakuumme, johon voit luottaa.
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Swegon maailmalla

CitizenM Hotel, Glasgow

Stockholm Waterfront

BBVA:n pääkonttori, Madrid

Karolinska Institutet, Tukholma
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Käy kotisivuillamme 
www.swegon.fi

ANZ-torni, AucklandScandic Victoria Tower, Tukholma

Quality Hotel Rivers Station, Drammen Volkswagen, Dresden
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