
PARAGON
Hoitohuoneen optimaalista  
mukavuutta varten

Ilmastointimoduuli  
jäähdytystä, lämmitystä 
ja ilmanvaihtoa varten



Optimaalinen huonemukavuus 
 
Paragon on yksisuuntainen ilmanjakomoduuli, joka on suunniteltu tarjoamaan optimoitu mukavuus 
hoitohuoneeseen. Tuote lämmittää, jäähdyttää ja tuulettaa täydellisen sisäilmaston luomiseksi. 
Tuote voidaan mukauttaa potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja terveydenhuollon laitosten vaati-
muksiin parantumisen edistämiseksi. Terveydenhuoltotiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa potilaita 
hoidetaan, tutkitaan ja/tai lääkitään, sekä muita terveydenhuoltotoiminnassa tarvittavia tiloja.
Hoitohuoneiden ilmanvaihto mitoitetaan siten, että luodaan hyvä sisäympäristö, joka edistää 
unta ja lepoa, lisää potilastyytyväisyyttä ja valinnanvapautta.

Kiinteistöt omistajalle ja asentajalle tarjotaan:
• Optimoitu jäähdytys ja lämmitys

• Valinnaiset ohjauslaitteet, jotka voidaan liittää ohjaus-
järjestelmiin

• Keskitetty ilmaliitäntä helpottaa pääsyä 

• Helppo asennus plug & play -toiminnon ansiosta

• Energiatehokkaat ja kustannustehokkaat tuotteet

• Huoltoystävälliset tuotteet, helppo huoltaa

• Matala asennuskorkeus

• Liikuteltava ohjainlevy mahdollistaa helpon pääsyn

• Valinnainen vesiliitäntäpuoli

Potilaalle tarjotaan:
• Paras mahdollinen mukavuus

• Huoneen yksilöllisesti, potilaan toiveiden mukaan 
säädettävä lämpötila

• Viihtyisästi ilmastoidut huoneet ilman vetoa   
• Matala melutaso takaa hyvän unen ja palautumisen

Uusilla ilmastointimoduuleillamme on monia etuja:



Edut!
• Tarpeisiin mukautettu sisäilmasto

• Optimoitu jäähdytys ja lämmitys 

• Tilansäästö matalan asennuskorkeuden ansiosta

• Suljettu järjestelmä - ei tuulettimia eikä kondenssia

• Helppo asennus

• Tyytyväiset potilaat

Hoito- 
huoneen  

suunnittelun, 
päivänvalon, ilmapiirin 

ja turvallisuudentunteen 
lisäksi tarvitaan optimaalista 
sisäilmastoa, jotta voidaan 

edistää unta ja lepoa, 
jotka ovat tärkeä osa 

paranemista. 
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PARAGON d säätönupilla ja liitinlohkolla

PARAGON VAV, jossa on toimilaite, ohjain ja 
venttiilitoimilaite 

WISE Paragon, jossa on toimilaite, 
venttiilitoimilaite ja ohjain WISE CU

Erilaiset ohjausalustat
Sekä terveys- että energiasyistä on tärkeää mukauttaa 
ilmanvaihto todelliseen tarpeeseen. Paraneminen, lepo, 
uni ja hyvinvointi ovat vahvasti sidoksissa sisäilmastoon.     
Sisäilmaston säätäminen todellisten tarpeiden mukaan 
johtaa mukavampaan ja parantavaan sisäympäristöön. 

PARAGONiin on erilaisia ohjausvaihtoehtoja, jotka voidaan 
mukauttaa tilojen todelliseen tarpeeseen.

Hoitolaitoksen oikealla ohjausjärjestelmällä voidaan säästää 
paljon energiaa. Yksinkertaisempia säätövaihtoehtoja on 
saatavana olemassa oleviin järjestelmiin tai silloin, kun on 
säädettävä vain vesipuolta.

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

Tuote voidaan myös integroida WISE-järjestelmään vakio-
virtausmoduulina, joka ohjaa vesiventtiileitä.

PARAGONissa on vakiona säätönuppi ja kaksi valinnaista 
vesiliitäntäsivua. Se on saatavana myös tehdasasennetuilla 
ohjaimilla.

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

Tuotteessa on vakiona toimilaite, ohjain ja venttiilitoimilaite, 
ja se voidaan toimittaa myös lisäanturilla. Tuote voidaan 
myös integroida helposti rakennusautomaatiojärjestelmään 
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 varustettu venttii-
leillä, toimilaitteilla ja ohjaimella langatonta viestintää varten,  
jotta se voidaan täysin integroida Swegonin WISE-järjestelmään.

Tuotteessa on vakiona toimilaite, ohjain WISE CU ja 
venttiilitoimilaite, kaikki kytkettynä ja käyttövalmiina. 
Tuote voidaan toimittaa myös tehdasasennetulla ohjauksella 
varustettuna, kuten WISE SMA ja WISE-kastepisteen  
valvontajärjestelmä.





 

Mukauta tuote tarpeen mukaan
Varusta PARAGON juuri sinun ja potilaiden tarpeiden mukaan. Tilauksen yhteydessä tuote 
voidaan mukauttaa täsmälleen tarpeittesi mukaiseksi. Lisää tai poista lisävarusteita niin 
räätälöimme tuotteen tehtaalta täysin toiveidesi mukaan.

  

 



Paikallinen läsnäolo
Swegonilla on pätevien insinöörien ja teknikkojen verkosto 
lähelläsi. He suorittavat ilmanvaihtojärjestelmien käyttöönottoa, 
korjauksia ja huoltoa. 

Varaosavarastossamme on varaosia ja lisävarusteita, myös 
tuotteidemme vanhempiin versioihin.

Asiantuntemus
Swegonin teknikoilla on vankka asiantuntemus ilmanvaihto-, 
jäähdytys- ja sisäilmastojärjestelmistä. Swegon on sitoutunut 
säilyttämään alan johtoasemansa ja pitää erittäin tärkeänä, 
että teknikot koulutetaan ja päivitetään alan viimeisimmän 
kehityksen mukaisesti.

Näin meillä on aina oikeat resurssit ja valmiudet auttaa sinua 
luotettavien järjestelmien luomisessa ja ylläpitämisessä.

Käyttö ja ylläpito
Kattaviin palveluihimme kuuluvat erilaisten järjestelmäratkaisujen 
käyttöönotto sekä vianmääritys-, korjaus- ja huoltopalvelut. 
Tarjoamme myös laitoksesi valvontaa, mukaan lukien  
ohjelmistopäivitykset ja vikojen ennaltaehkäisypalvelut.

Myynnin jälkeinen palvelu
Swegon pyrkii auttamaan asiakkaitaan, sijaitsitpa missä 
tahansa, löytämään tiloihisi sopivan ratkaisun. Korjaus-
hankkeissa voimme ehdottaa ihanteellista ratkaisua tilojen, 
käyttökustannusten ja rakennuksen käytön kannalta. 
Voimme luonnollisesti auttaa sinua myös uusien tuotteiden 
ja ratkaisujen purkamisessa ja asentamisessa.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jokin tuotteemme 
tai palvelumme ei toimi odotetulla tavalla, voit olla varma 
tuotetakuustamme.

Pitkäaikainen kumppanisi




