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REACT
Den tilpasningsdygtige og enkle måde at sikre 
indeklimaet i alle rum

Med REACT er det nemt at vælge den rigtige 
løsning til at sikre indeklimaet i alle rum, 
uanset om det drejer sig om renovering eller 
nybyggeri. Ud fra kravene til det enkelte 
rum matches udvalget af tilpasningsdygtige 
klimaprodukter med passende tilbehør for at 
opnå den ønskede rumfunktion.  
Løsningen er velegnet til både mindre projekter med 
krav til styring af indeklimaet i enkelte rum, samt hele 
ejendomme. Den tilbyder også effektiv installation, og 
rummet kan fungere som en selvstændig enhed eller 
nemt integreres i et system med bygningsautomation. 

REACT kan med fordel kombineres med vores digitale 
tjenester i Swegon INSIDE til visualisering og analyse 
af indeklimaet.

Skabt til renovering og nybyggeri
Ældre ventilations- og klimaanlæg i eksisterende 
ejendomme har et stort potentiale for opgradering 
og forbedring. REACT muliggør nem opgradering af 
eksisterende CAV-systemer til VAV og løsningen gør 
det muligt at udføre rum for rum, efterhånden som 
behov opstår. 

Anbefalingen er at starte med de rum, hvor behovet 
er størst, og resultaterne er mest tydelige, for derefter 
at opskalere gradvist. Er der eksisterende klimapro-
dukter i rummene, som er værd at beholde? Det er 
ikke noget problem. Mange klimaprodukter kan inte-
greres med rumregulatorer fra Swegon. 

En indledende analyse af indeklimaet med støtte fra 
Swegon INSIDE Analytics kan være nyttig. Der gene-
reres en diagnose af bygningen og ud fra den kan den 
mest effektive løsning til at opnå et godt indeklima 
vælges. En diagnose giver også et udgangspunkt til at 
verificere forbedringer. 
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Produkter og rumtilbehør
Sortimentet i REACT-familien omfatter trykfordelingsboks samt armatur, klimabafler og 
spjæld, som alle er udstyret med en funktion til variabel luftmængde, VAV. De kan også med 
fordel kombineres med tilbehør til at måle og styre indeklimaet i hvert rum. Produkterne er 
nemme at installere, da de er udviklet med plads, tid og omkostninger for øje.

REACT ALS er en komplet og tilpasningsdygtig trygfordelingsboks, 
der blandt andet passer godt i kontorlokaler eller mindre kontorer.

REACT-familiens kanalmonterede produkter håndterer variabel 
luftmængde, konstant luftmængde, trykstyring, trykmåling, 
luftmængdemåling og flere kombinationer af disse.

REACT Parasol Zenith er en klimabaffel, der er fuldt integreret i 
REACT-familien og bruges til ventilation samt varme og  
komfortkøling.  

Swegons tilbehør kan bruges både til 
overvågning og tilpasning af indeklima-
et ud fra tilstedeværelse, luftkvalitet og/
eller temperatur.

Vandbaserede klimaprodukter
REACT Parasol Zenith
Klimabaffel med integreret variabel luftmængdestyring

Variant Tilluft Ydelse

Størrelse Lufttilslutning Pa* l/s m3/h Total kølekapacitet (W)** Lydniveau 
(dB(A))

600 125 75 20 72 493 26

600 125 75 30 108 631 30

600 160 75 35 126 697 30

600 160 75 45 162 809 33

1200 125 75 25 90 882 26

1200 125 75 45 162 1218 30

1200 160 75 60 216 1375 28

1200 160 75 80 288 1591 34

1800 200 75 80 288 1890 33

1800 200 75 100 360 2135 35

*Totaltryk kanal (Pa)
**Luft: ΔTl=7K/ Vand: ΔTmk= 8,5 K, tvand=14/17 °C

• Højtydende klimabaffel med 4-vejsindblæsning til køling, 
varme og ventilation.

• Produktet er udstyret med aktuator til flowjustering,  
tilslutningsklemme samt lufttilslutning til luftmængde-
måling.

• Enkel indregulering som følge af at luftmængdemålingen 
foretages direkte i lufttilslutningen.

• Trykuafhængig luftmængderegulering.

• Kan let integreres af en automatikleverandør via Modbus- 
kommunikation.

• Få varianter for lettere dimensionering med trinløs luft-
mængderegulering.

• Optimeret til lavt energiforbrug.
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Luftbaserede klimaprodukter
REACT ALS
Trykfordelingsboks med variabel luftmængderegulering  
til armatur
• Variabel luftmængde- eller konstant luftmængderegulering for tilluft.

• Kan monteres direkte ved bøjning samt kanalovergang/-reduktion.

• Hurtig aflæsning via regulatorens display.

• Hurtig indstilling af parametre.

• Analog styring og modbus-styring.

• Kan anvendes i kombination med luftarmaturerne COLIBRI Ceiling VF,  
KITE Ceiling, LOCKZONE Ceiling VF.

• Tilslutning: Ø160 eller Ø250.

LUFTMÆNGDE – LYDNIVEAU

REACT ALS
Størrelse

COLIBRI Ceiling VF, KITE Ceiling, LOCKZONE Ceiling VF
Størrelse

Min.* 60 Pa/30 dB(A)
l/s m3/h l/s m3/h

160 250-600 7 25 74 266

250 315-600 20 72 104 374

*Produktet må ikke være under min., da målefunktionen ikke kan garanteres, for tolerancer se separat produktblad for REACT ALS.
Bemærk! Ved store trykfald over produktet kan det være svært at opnå min. luftmængde, se dimensioneringsdiagram i det respektive 
luftarmaturs produktblad.

REACT ALS er fuldt modulopbygget, hvilket betyder, at det er muligt at vælge mellem flere af 
vores luftarmaturer for at skabe en skræddersyet løsning, der passer til det aktuelle projekt i 
forhold til udførelse, design og farve.

COLIBRI Ceiling VF
Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser med  
variabel luftmængde
• Cirkulært dysemønster med 100 % fleksibelt spredningsbillede.

• Quick Access giver hurtig og enkel installation og indregulering.

• Tilpasset modulloft.

• ADAPTER til loftsystem.

KITE Ceiling
Kvadratisk loftsarmatur til tilluft
• Ikke perforereret sprederdel.

• Quick Access giver hurtig og enkel installation og indregulering.

• Tilpasset til loftsystem 600x600.

• Mulighed for tilpasning til forskellige loftssystemer.

LOCKZONE Ceiling VF
Kvadratisk loftsarmatur til tilluft med variabel luftmængde
• Cirkulær ledeskinneperforering.

• Quick Access giver hurtig og enkel installation og indregulering.

• Tilpasset modulloft.

• ADAPTER til loftsystem.

LUFTMÆNGDE – LYDTRYK RUM (Lp10A) *)

COLIBRI Ceiling VF, KITE Ceiling, LOCKZONE Ceiling VF
Størrelse

REACT ALS
Størrelse

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h

250-600 160-250 62 223 73 263 87 313

315-600 250-315 93 335 109 392 127 457

Data angives for tilluft ved åbent spjæld, hvor REACT ALS anvendes.

*) Lp10A = Lydtryk inkl. A-filter med 4 dB rumdæmpning og 10 m2 rumabsorptionsareal.
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Kanalmonterede produkter
For at opnå et godt indeklima skal ventilationsbehov opfyldes og sikres. Energiforbrug er også et parameter som påvirkes af 
løsningen. Swegon tilbyder et komplet sortiment af spjæld og måleenheder, som gør det muligt at måle, regulere og skabe en 
løsning ud fra behov med lavt energiforbrug.

REACT V
Variabel luftmængde- eller konstant  
luftmængderegulering. 
Kan monteres direkte ved bøjning samt kanalovergang/ 
-reduktion (cirkulær). Findes med spring-return.

REACT M
Fritstående måleenhed til måling af 
luftmængden.

REACT P, REACT P-X
Trykreguleringsspjæld
Trykmåling op til 300 Pa, anbefalet reguleringsområde 
20-290 Pa. REACT P-X har en ekstern trykføler og fås med 
spring-return som alternativ.

Luftmængdeområde

REACT V
Størrelse

Min. Maks.*

l/s m3/h l/s m3/h
100 5 18 67 241

125 9 32 108 389

160 16 58 184 662

200 25 90 292 1051

250 40 144 470 1692

315 63 227 747 2689

400 102 367 1240 4464

500 164 590 1900 6840

630 300 1080 2950 10620

*Nominel luftmængde (Vnom), baseret på 120 Pa i måletryk.

Luftmængdeområde

REACT M
Størrelse

Min. Maks.*

l/s m3/h l/s m3/h
100 5 18 90 324

125 9 32 147 529

160 16 58 254 914

200 25 90 404 1454

250 40 144 658 2369

315 63 227 1054 3794

400 102 367 1732 6235

500 164 590 2670 9612

630 300 1080 4174 15026

*Nominel luftmængde (Vnom), baseret på 250 Pa i måletryk.

• Hurtig aflæsning via regulatorens display.

• Hurtig indstilling af parametre.

• Analog styring alternativt modbus-styring.

• Kan let kondensisoleres i kanalsystemer.

• Varianter:

 - Cirkulær tilslutning: Ø100-630 mm.

 - Rektangulær tilslutning: 200x200-1400x700 mm.

Rumtilbehør
Swegon leverer flere typer tilbehør, der anbefales til styring og regulering af REACT-familiens 
produkter. Brug forskellige typer tilbehør og kombinationer for at opnå den ønskede styring og 
regulering af rummet.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige typer tilbehørs funktionalitet. For mere detaljeret 
information, se det separate produktblad for det respektive tilbehør.

LUNA RE LUNA RC LUNA RC CO2 DETECT IAQ DETECT IAQ OCS DETECT IAQ D DETECT O

Temperaturregulering      

Regulering af tempera-
turønskeværdi   

Regulering af luftkvalitet 
CO2

   

Luftmængderegulering      

Styring af køle-/ 
varmeaktuatorer   

Personføler • • •  

Modbus samt 0-10V      

KONFIGURATIONSVÆRKTØJ

LUNA T-CU 

DETECT IAQ TOOL   

• = Der er indgang/mulighed

DETECT IAQ
CO2- og temperaturregulator.

DETECT Occupancy
Personføler.

DETECT IAQ OCS
CO2- og temperaturregulator 
som også registrerer tilstede-
værelse.

LUNA RC
Rumregulator til temperatur-
styring (Med display).

LUNA RC CO2
Rumregulator til tempera-
turstyring med indbygget 
CO2-føler.

DETECT IAQ D
CO2- og temperaturregulator 
til kanalmontering.

LUNA RE
Rumregulator til temperatur-
styring.
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