
PARAGON WALL
Et produkt til optimal 
komfort på kontorer

Komfortmoduler til 
køling, opvarmning 
og ventilation



Optimal komfort på kontoret 
 
Paragon Wall er et envejsblæsende komfortmodul tilpasset til at optimere komforten på kontorer. 
Produktet kan både varme, køle og ventilere, for at skabe et optimalt indeklima. PARAGON 
Wall kan tilpasses efter forskellige brugeres behov og krav til komfort. 

Kontorpersonalet tilbydes:
• Individuelt reguleret temperatur på kontoret, helt efter 

eget ønske

• Behagligt ventileret kontor uden træk

• Lavt lydniveau for optimal komfort 

• Optimale forudsætninger for en behagelig og fokuseret 
arbejdsdag

Bygningens ejer og installatøren tilbydes:
• Optimeret køling og opvarmning

• Valgbar automatik, som kan kobles op til et styresystem

• Centreret lufttilslutning for let adgang

• Let installation takket være plug & play

• Energieffektive og omkostningseffektive produkter

• Servicevenlige produkter, lette at vedligeholde

• Lav konstruktionshøjde

• Valgfri placering af styrepanel

• Valgbar vandtilslutningsside

Vores nye opdaterede apparat tilbyder mange fordele.



 

Tilpas produktet efter behovet
Udstyr PARAGON Wall efter netop dine behov. Ved bestilling kan produktet tilpasses nøjagtigt 
efter behovene. Tilføj eller fravælg tilbehør, så skræddersyr vi produktet fra fabrikken, helt efter 
dine ønsker.

  

 



PARAGON Wall med justerskrue og 
klemrække

PARAGON Wall VAV med aktuator, 
regulator og ventilmotor 

WISE Paragon Wall med aktuator, 
ventilmotor og regulator WISE CU

Forskellige styreplatforme
Tilstedeværelsen på et kontor varierer i dagens løb. Det er 
vigtigt at tilpasse ventilationen efter det faktiske behov af 
hensyn til både komfort og energiforbrug. 

Behaglig temperatur, frisk luft og at der er stille på kontoret 
er vigtige faktorer for et sundt og behageligt arbejdsmiljø. 
At regulere indeklimaet efter de faktiske behov vil resultere  
i et mere behageligt og sundt indeklima, hvilket er en 
forudsætning for en effektiv arbejdsdag.

PARAGON Wall findes med forskellige styremuligheder, som 
kan tilpasses de virkelige behov og antal personer i rummet.

Med det rette styresystem til kontoret kan der opnås store 
energibesparelser. Ved eksisterende systemer, eller hvor man 
har behov for kun at regulere vandsiden, kan man få en 
enklere styring.

PARAGON Wall
PARAGON Wall er et produkt med konstant luftmængde, 
som i standardudførelsen har en justerskrue til let og hurtig 
regulering af en konstant luftmængde fra spalteåbningerne.

Produktet kan også integreres i WISE-systemet som modul 
til konstant luftmængde med regulering af vandventiler.

Som standard har produktet en justerskrue og to valgbare 
vandtilslutningssider, og findes også med valgbar fabriks-
monteret automatik.

PARAGON Wall VAV
PARAGON Wall VAV er et komfortmodul med integreret 
regulering. Den har en unik spalteåbning, som gør, at vi 
altid kan garantere den rette luftstrøm ind i rummet via 
vores funktionelle regulator med mange I/O-muligheder.

Produktet har som standard aktuator, regulator og ventil-
motor og kan desuden leveres med ekstra følere. Produktet 
kan også let integreres i et CTS-system via Modbus.

WISE Paragon Wall
Swegons WISE PARAGON Wall tilbyder en unik trinløs luft-
mængderegulering og temperering af rummet.

Med regulering sikres det, at der altid leveres en bestemt 
luftmængde til rummet uanset driftsindstilling.

WISE Paragon Wall med regulering er fremstillet til behovs-
styret ventilation, komplet udstyret med ventiler, aktuator 
og styreenhed til trådløs kommunikation, med henblik på 
fuld integration i Swegons WISE-system.

Produktet har som standard aktuator, regulator, WISE CU 
og ventilmotor – alle er tilsluttet og klar til brug. Produktet 
kan også fås med yderligere automatik fabriksmonteret, 
som f.eks. WISE SMA og WISE dugpunktsovervågning.





Fordele!
• Behovstilpasset indeklima

• Optimeret køling og opvarmning samt lavt lydniveau

• Pladsbesparende med lav konstruktionshøjde

• Lukket system – ingen ventilatorer og ingen kondens

• Enkel installation

• Tilfredse brugere
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Placering
PARAGON Wall er særligt velegnet til placering på 
kontorer i tilslutning til en korridor. Produktet placeres 
da i rummet over korridorens loft.

PARAGON Wall har en recirkulationskappe, som gør, 
at luften recirkuleres fra rummet gennem samme rist 
som tilluften.



Nærhed
Swegon har en organisation af kvalificerede teknikere i nær-
heden af dig. De kan hjælpe med support ved indregulering,  
reparation og vedligeholdelse af ventilationssystemet. 

Vores reservedelslager fører reservedele og tilbehør, også til 
ældre produktversioner.

Kompetence
Swegons teknikere har en solid spidskompetence inden for 
ventilation, køling og indeklimasystemer. Swegon værner 
om hele tiden at være på forkant, og lægger stor vægt på 
at uddanne og holde vores teknikere opdateret med det 
sidste nye inden for branchen.

Derfor har vi altid det rette værktøj og de rette forudsætninger, 
til på bedst mulig måde at gøre din hverdag lettere.

Support
Swegon arbejder hårdt for på bedst mulig måde at hjælpe 
dig som kunde med at finde den rette løsning til din ejendom. 
Ved f.eks. renovering giver vi forslag til, hvad der kan være 
den bedste løsning for dig, både hvad angår plads, drifts-
omkostninger og virksomhed.

Hvis det skulle vise sig, at det vi har leveret, ikke fungerer 
som det skal, kan du som kunde sætte din lid til vores trygge 
produktgaranti.

En langsigtet partner




