
PARASOL ZENITH-FAMILIEN
Et produkt til ethvert behov

Komfortmoduler til køling, 
opvarmning og ventilation



Optimal rumkomfort  
PARASOL Zenith-familien består af en serie fleksible komfortmoduler, som giver et optimalt 
indeklima. Komfortmodulernes store arbejdsområde og fleksible reguleringsplatforme gør dem 
enkle at planlægge før, under og til og med efter byggeprocessen. PARASOL Zenith-familien 
består af PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith VAV og WISE PARASOL Zenith.

Optimal rumkomfort opnås ved at produktet kan håndtere 
store variationer i tilluftmængde, køle- og varmebehov. 
Produktets høje kølekapacitet gør at der kan benyttes et 
lavere kanaltryk eller højere kølevandstemperatur, hvilket 
sparer energi og forbedrer rumkomforten yderligere. 

Komfortmodulerne er konstrueret til at sprede luften 
noget opad. Dette minimerer risikoen for høj lufthastighed 
og træk.

Trinløs luftmængderegulering i kombination med Swegons 
ADC (Anti Draught Control) giver maksimal fleksibilitet i 
forbindelse med fremtidige forandringer i rummets udformning.

Modulerne findes i tre størrelser: 600, 1200 og 1800 samt i 
følgende varianter:

• Tilluft

• Tilluft og køling

• Tilluft, køling og opvarmning

Valgfri lufttilslutningsside
En af nyhederne med de nye Zenith-produkter er, at alle 
kan bestilles med lufttilslutningen på valgfri side, hvilket 
letter projektering og installation. 

For lufttilslutning på side 1 er vand- og lufttilslutningerne på 
samme kortside. Indstillingsgrebet eller aktuatoren sidder da 
på den anden kortside i stedet for. For andre lufttilslutnings-
varianter er indstillingsgrebet eller aktuatoren altid placeret 
på samme side som vandtilslutningen.

Lufttilslutning på side 1 Lufttilslutning på side 2

Lufttilslutning på side 3 Lufttilslutning på side 4

Det er også muligt at skifte lufttilslutningsside under eller 
efter planlægningen ved at flytte studsen til valgfri side på 
stedet, hvilket giver endnu større fleksibilitet. 
 
Se mulige tilslutningssider på billederne nedenfor.
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PARASOL Zenith, med indstillingsgreb og 
vandtilslutning på side 1 og lufttilslutning 
på side 4

REACT Parasol Zenith med aktuator og 
vandtilslutning på side 1 samt lufttilslutning 
med luftmængdemåling på side 4 

Aktivitetsniveauet på et kontor eller i et konference-
lokale varierer i dagens løb. Det er vigtigt at tilpasse 
ventilationen efter det faktiske behov af både helbreds- 
og energimæssige årsager. Præstation, helbred og 
velvære er stærkt knyttet til indeklimaet. At regulere 
indeklimaet efter de faktiske behov vil resultere i et 
sundere og mere produktivt indemiljø.

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

For PARASOL Zenith findes der forskellige styre-
muligheder, som kan tilpasses de virkelige behov i 
lokalerne.

PARASOL Zenith
PARASOL Zenith er et produkt med konstant luft- 
mængde, som i standardudførelsen har et indstillings-
greb 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.

Parasol Zenith har som standard et indstillingsgreb 
og en valgbar lufttilslutningsside og findes også med 
valgbar fabriksmonteret automatik.

REACT Parasol Zenith
REACT Parasol Zenith indgår som en del af den   
nye REACT-familie og er en enkel og effektiv 
løsning, som sikrer indeklimaet rum for rum i både 
nybyggeri og renoveringsprojekter.

Produktet er et fremragende valg i mindre projekter, 
såsom børnehaver, hvor der er krav til rumfunktion,  
men der ikke er noget krav om overvågning,        
systemfunktionalitet eller hvis investeringsom- 
kostningerne er en afgørende faktor.

Produktet kan let integreres af en automatik- 
leverandør via Modbus-kommunikation.

REACT Parasol Zenith har som standard en aktuator 
til flowjustering, en tilslutningsklemme samt luft-
tilslutning med luftmængdemåling. Produktet kan 
også fås med yderligere automatik fabriksmonteret, 
som f.eks. ventiler og aktuatorer.

Forskellige styreplatforme



PARASOL Zenith VAV
PARASOL Zenith VAV er et komfortmodul med 
integreret regulering. Det har en unik variabel 
spaltestyring og et stort driftsområde, 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 en aktuator, en  
regulator og en ventilmotor og kan desuden  
leveres med ekstra følere. PARASOL Zenith VAV kan 
også let integreres i et BMS-system via Modbus.

WISE Parasol Zenith
Swegons WISE Parasol Zenith tilbyder en unik trinløs 
luftmængderegulering og temperering af rummet.

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

WISE Parasol Zenith med regulering er fremstillet til 
behovsstyret ventilation, komplet udstyret med 
ventiler, aktuator og styreenhed til trådløs  
kommunikation, til fuld integration i Swegons 
WISE-system.

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

PARASOL Zenith VAV, med aktuator, 
vandtilslutning, ventilmotor på side 1 og 
lufttilslutning og regulator på side 4 

WISE PARASOL Zenith, med aktuator, 
vandtilslutning, ventilmotor på side 1 samt 
lufttilslutning og WISE CU på side 4

Forskellige styreplatforme



Fokus på design
PARASOL Zenith-familien er designede komfortmoduler 
med plan integrering i loftet, hvilket giver en flot og diskret 
installation.

Modulerne findes også i forskellige farver. Indretnings-
arkitekter kan være kreative med designet. Modulerne kan 
passe ind i ethvert indemiljø og samtidig være æstetisk 
tiltalende.

Valgbart perforeringsmønster
Underpladen kan som standard fås i tre forskellige     
perforeringsmønstre.

• Cirkulære huller i kvadratisk mønster

• Cirkulære huller i kvadratisk mønster med tonet overgang

• Kvadratiske huller i kvadratisk mønster med tonet overgang





Tilpas produktet efter behovet
Udstyr PARASOL Zenith 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.

  

  



Nærhed
Swegon har en organisation af kvalificerede teknikere i 
nærheden af dig. De udfører indregulering, reparation og 
vedligeholdelse af ventilationssystemer. 

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 ligge i forkanten 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 forud-
sætninger, til på bedst mulige måde at gøre din hverdag 
lettere.

Drift og vedligeholdelse
Vores udbud er bredt, og vi idriftsætter forskellige system- 
løsninger, samt tilbyder fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. 
Hvis du ønsker det, kan vi overvåge dit anlæg og i den forbindelse 
også opdatere software og forebygge fejl.

Eftermarked
Swegon arbejder hårdt for på bedst mulige 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, driftsom- 
kostninger og virksomhed. Naturligvis hjælper vi jer med både 
demontering og montering af et nyt produkt/en ny løsning.

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

En langsigtet partner
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