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PRIMO-suutinkonvektorijärjestelmän verhous

Koot:  Kohteen mukaiset mitat.

Syvyys:  Väh. 197 mm.

Väri:  Valkoinen NCS 0500-N tai erittelyn mukaan.

PrimoFront Flip

 ► Verhous koostuu tasosta, etupaneelista, konsoleista ja 
integroidulla tuloilmalaitteella varustetusta taitettavasta 
luukusta.

 ► Sähkö-, puhelin- ja dataliikenteen pistorasiat asenne-
taan liitäntälevyyn, yleensä PRIMO-yksikön keskelle. 
Näin ne eivät ole väliseinien tiellä.

 ► PrimoFront Flipin rakenteen vuoksi väliseinien sijainti 
voidaan päättää vasta myöhäisessä vaiheessa. Nykyistä 
huonejakoa on myös helppo muuttaa ilman laajoja 
rakennustöitä.

 ► PrimoFront Flip voidaan valmistaa asiakkaan väri-, puu-
laji- ja reunaprofiilitoivomusten mukaan.
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Toiminta
PrimoFront Flip muodostaa yhdessä Swegonin PRIMO-
suutinkonvektorijärjestelmän kanssa täydellisen laitteiston, 
joka sisältää ilmastoinnin, lämmityksen, jäähdytyksen, 
säätölaitteet ja kaapelikanavan. Järjestelmään erityisesti 
suunnitellun taitettavan FLIP GA -luukun kautta kaikki lii-
täntäpaneelin koskettimet ovat käytettävissä ylhäältäpäin. 
Ylimääräiset kaapelit kootaan taitettavan luukun taakse.

Rakenne
Puukuitulevyä, jonka näkyvät osat ovat korkeapainelami-
naattia ja takaosa vastalaminaattia. Valkoinen vakioväri 
NCS 0500–N.

Tason yhtenäinen pituus voi olla jopa 3000 mm. Kaikissa 
luukuissa on asennusta ja purkamista helpottavat saranat. 
Etulevyjä voidaan säätää portaattomasti sivusuunnassa. 
Lisäksi ne on helppo irrottaa kantavasta kiinnityslistasta. 
Tuloilmalaitteella varustettu taitettava luukku on maa-
lattua alumiinia.

Väri: NCS 0500-N. Rakenne voidaan koota asiakkaan 
väri-, puulaji- ja mittatoivomusten mukaan.

Taitettavan luukun ja etulevyn väliin jää edestä katsottuna 
15 mm:n piilorako rasialevyyn kulkeville kaapeleille.

Tasot ja etuluukut
Tasossa on vakiona pyöristetty etureuna. Etulevyissä on 
asennusta ja purkamista helpottavat helat.

Kaapelikanava
Kaapelikanavassa on kaapelikourut rasialevyjen välissä 
kulkevia johtoja varten. Kaapelikanavassa ei ole käytetty 
PVC-muovia. Liitännät sijoitetaan vanerista valmistettuun 
rasialevyyn.

Rasialevy
22 mm:n vaneria, mukana asennustarvikkeet.

Kiinnityslista
Vahva teräslista etulevyjen kiinnitykseen. Levyjä voidaan 
säätää portaattomasti sivusuunnassa. Levyt voidaan asen-
taa ja purkaa ilman työkaluja.

Figur 1. PrimoFront Flip

Kuva 2. PrimoFront Flip, luukku kiinni.

Kuva 3. PrimoFront Flip, luukku auki.

PrimoFront Flip
•	 Pistokoskettimet kiinnitetään verhouksen sisään ylhääl-

täpäin
•	 Helpottaa kalustusta, koska koskettimet, pistorasiat ja 

kaapelit jäävät piiloon verhouksen taakse
•	 Erityisesti suunniteltu taitettava luukku, jossa on inte-

groitu tuloilmalaite. Sähkö-, puhelin-, data- ja laitelii-
tännät ovat käytettävissä ylhäältäpäin.

•	 Ei näkyviä pistorasioita.

Toiminnat
•	 Verhous Swegonin PRIMO-suutinkonvektorijärjestelmään.
•	 Ylös avautuva taitettava luukku, jonka alla ovat piiloon 

asennetut pistorasiat.
•	 Tila ylimääräiselle kaapelille.
•	 Lisävarusteena suojattu etupaneeli.

Käyttö
Uudis- ja korjausrakentaminen:

•	 Toimistot
•	 Kokoushuoneet
•	 Pankkitilat
•	 Hotellit
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Kuva 2. PrimoFront Flip, luukku kiinni.

Vakiomallit

PrimoFront Flip
Sopii kahden väliseinän väliin, joiden etäisyyden asiakas 
on ilmoittanut.

Taso
Paksuus 18 mm ja suora tai pyöristetty etureuna, katso 
kuva 5.

Tason syvyys sovitetaan PRIMO-yksikön kokoon, syvyyden 
on oltava kuitenkin vähintään 200 mm.

Etulevy
Sovitetaan tarvittavaan korkeuteen.

Kaapelikanava
Syvyys S = 72 mm, korkeus K = 165 mm, 4 tai 5 kaape-
likourua, tai syvyys S = 72 mm, korkeus K = 195 mm, 6 
kaapelikourua.

Mallit
Laminaatti valkoinen NCS 0500-N.

Kuva 4. PrimoFront Flip, luukku auki.

Kuva 5. Tasoprofiili.

Kuva 6. Seinäläpivienti.

A = Terästuet

B = Kipsiseinä

C = Seinäläpivienti

D = Kaapelikanava



4

PrimoFront Flip

Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään. 2013-08-21 www.swegon.com

Sovitus kohteen mukaan

Erikoismallit
Perusmallia joudutaan usein sovittamaan jonkin verran raken-
nuksen tarpeisiin.

Verhousta voidaan muunnella melkoisesti sen hyviä ominaisuuk-
sia silti menettämättä.

Väri ja/tai kuviointi: Valitse haluamasi väri tai kuvio nimeämäsi 
valmistajan värikartalta.

Taso: Laminaattia, puulistalla varustettua laminaattia tai massii-
vista pyökkiä, tammea, saarnia tai koivua. Profiilin reuna kuvan 
5 mukaan. Tasolevyn syvyyttä voidaan lisätä, jotta se voidaan 
sovittaa ikkunasyvennykseen. Ota yhteys Swegonin edustajaan 
lisätietoja varten.

Kaapelikanava
Kaapelikanavaa toimitetaan myös 195 mm:n korkuisena, jol-
loin siinä on 6 kaapelikourua. Tiedustele Swegonilta myös 
muuntyyppisiä kaapelikanavia. Kun kaapelikanava ja rasialevy 
halutaan suojata sähköisiltä vaihtokentiltä, etulevyyn tilataan 
sisäpuolelle alumiiniverhoilu, jolloin se maadoitetaan yhdessä 
taitettavan luukun ja kaapelikanavan kanssa. Ota yhteys Swego-
nin edustajaan lisätietoja varten.

Etulevy
Sovitetaan tarvittavaan korkeuteen. 

Äänieriste
Tiiviste on tarpeen, kun kaapelikanava jatkuu yhtenäisenä välise-
inän läpi. 

Keskustele vaihtoehdoista Swegonin kanssa.

Kuva 6
Tyyppiratkaisu asennuksen väliseinäliitäntään. Kaapelikanava ja 
ikkunapenkki jatkuvat yhtenäisenä ulkoseinän suuntaisesti.

Väliseinien sijainnista päätetään sen jälkeen, kun PRIMO-asen-
nuksen kaapelikanava, ikkunapenkki ja asennuslistat on asen-
nettu. Katso myös ”Suositeltu asennusjärjestys”.

Suositeltu asennusjärjestys
1. Asenna PRIMO-järjestelmä

2. Asenna konsolit

3. Asenna kaapelikanava ja taso

4. Asenna rasialevy

5. Asenna väliseinät

6. Asenna etulevyt

Lisävarusteet
Taitettava luukku FLIP GA, jossa integroitu tuloilmalaite. Luu-
kussa FLIP GB ei ole tuloilmalaitetta.

Tuloilmalaitteella varustettu taitettava luukku on maalattua 
alumiinia.

Väri: NCS 0500-N.

Kuva 7. Taitettava luukku.
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Mittapiirros

Kuva 8. PrimoFront Flip.

Ø A B D

125 655 235 150-200

160 690 235 150-200

200 740 275 150-200

 
Jos toleranssia ei ole ilmaistu, se on +5/-0.

Etusäleikön muoto 130 x koneen pituus, vapaa pinta-ala vähin-
tään 48,7 %. Mitta A jossa S=200 mm.

Asennuksen vähimmäissyvyys on 197 mm. Yksikössä on tällöin 
oltava rei’itetty etulevy kiertoilmaa varten.

Erittely
Swegonin täydellinen verhous PrimoFront FLIP valmistetaan 
puukuitulevystä, jonka etupuoli on korkepainelaminaattia ja 
takapuoli vastalaminaattia, tai ilmoitetun erittelyn mukaisesti.

Ilmoita niiden PRIMO-yksiköiden määrä, jotka varustetaan 
taitettavalla luukulla kosketinten käyttöön ylhäältäpäin, tyyppi 
FLIP GA tai GB.

Verhous
PrimoFront Flip a- b- c- d

Väri:

1 = NCS 0500-N

2 = Pyökki

3 = Tammi

4 = Saarni

5 = Koivu

Taso:

1 = Laminaatti

2 = Puulistalla var. laminaatti

3 = Yhtenäinen puutaso

Tason reunaprofiili:

A = Profiilireuna A

B = Profiilireuna B

C = Profiilireuna C

Reuna/reunalista tasolevy:

1 = Valkoinen

2 = Pyökki

3 = Tammi

4 = Saarni

5 = Koivu

6 = Erittelyn mukaan

Tarvikkeet:
Taitettava luukku FLIP aa

Malli:

GA= Varustettu tuloilmalaitteella

GB = Ilman tuloilmalaitetta

Sisä ja ulko kulmat sekä liitännät ilmenevät toimitukseen sisälty-
vistä suunnitelmapiirustuksista ja periaatekaavioista.

Määrät ilmenevät lähetykseen sisältyvistä mitoitetuista piirustuk-
sista.


