
PARASOL ZENITH-TUOTEPERHE
Oikea tuote kaikkiin tarpeisiin

Ilmastointimoduuli  
jäähdytykseen,  
lämmitykseen ja  
ilmanvaihtoon



Optimaalinen viihtyvyys  
PARASOL Zenith -tuoteperhe on sarja monipuolisia ilmastointimoduuleja, jotka tuottavat 
parhaan mahdollisen sisäilmaston. Suuren työalueen ja monipuolisten säätömahdollisuuksien 
ansiosta ilmastointimoduulit on helppo suunnitella ennen rakennusprosessia, sen aikana ja 
rakennusprosessin jälkeen. PARASOL Zenith -tuoteperhe koostuu seuraavista: PARASOL Zenith, 
REACT PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV ja WISE PARASOL Zenith.

Tuotteet on kehitetty käsittelemään tuloilmamäärien 
sekä jäähdytys- ja lämmitystarpeiden suuria vaihteluja. 
Suuremman jäähdytystehon ansiosta voidaan käyttää 
pienempiä kanavapaineita tai korkeampaa jäähdytysveden 
lämpötilaa. Tämä säästää energiaa ja parantaa viihtyvyyttä. 

Ilmastointimoduulit on suunniteltu puhaltamaan ilma 
hieman ylöspäin, mikä minimoi korkeiden ilmanopeuksien 
ja vedon riskin.

Portaaton ilmavirtojen säätö yhdessä Swegonin ADC (Anti 
Draught Control) –järjestelmän kanssa tarjoavat parhaan 
joustavuuden huoneen käyttötarkoituksen mukaiseen säätöön.

Saatavana kolme kokoa: 600, 1200 ja 1800 sekä seuraavat 
versiot:

• Tuloilma

• Tuloilma ja jäähdytys

• Tuloilma, jäähdytys ja lämmitys

Valinnainen ilmaliitäntäpuoli
Yksi Zenith-tuotteiden uutuuksista on se, että kaikki voidaan 
tilata ilmaliitännät vapaasti valittavalla puolella, mikä 
helpottaa suunnittelua ja asennusta. 

Sivun 1 ilmaliitäntää varten vesi- ja ilmaliitännät ovat 
samassa päädyssä. Säätönuppi tai toimilaite ovat sitten 
vastakkaisessa päädyssä. Muissa ilmaliitäntävaihtoehdoissa 
säätönuppi tai toimilaite sijoitetaan aina samalle puolelle 
vesiliitännän kanssa.

Ilmaliitäntä sivulla 1 Ilmaliitäntä sivulla 2

Ilmaliitäntä sivulla 3 Ilmaliitäntä sivulla 4

Ilmaliitäntäpuoli on myös mahdollista vaihtaa suunnittelun 
aikana tai sen jälkeen siirtämällä liittimet työmaalla    
valinnaiselle puolelle, mikä lisää vielä joustavuutta. 
 
Katso valinnaiset ilmaliitäntäpuolet alla olevasta kuvasta.
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PARASOL Zenith, jossa säätönuppi  
ja vesiliitäntä sivulla 1 ja ilmaliitäntä  
sivulla 4

Toimisto- tai kokoushuoneen aktiviteettitaso vaihtelee 
päivän aikana. Sekä terveydellisistä että energiasyistä  
on tärkeää mukauttaa ilmanvaihto todelliseen 
tarpeeseen. Sisäilmasto on vahvasti yhteydessä 
suorituskykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin. Sisäilman 
säätäminen todellisten tarpeiden mukaan johtaa 
terveempään ja tuottavampaan sisäympäristöön.

Oikealla säätöjärjestelmällä voidaan säästää paljon 
energiaa. Saatavana on myös yksinkertaisempia 
ohjauksia olemassa olevia järjestelmiä varten tai kun 
on tarpeen säätää pelkästään vesipuolta.

PARASOL Zenithille on olemassa erilaisia säätö-
mahdolli-suuksia, jotka voidaan sovittaa tilojen 
todellisiin tarpeisiin.

PARASOL Zenith
PARASOL Zenith on vakioilmavirtatuote, jonka vakio-
mallissa on säätönuppi, jolla aukoista virtaavaa kiinteä 
ilmavirtaa voidaan helposti ja nopeasti säätää.

Tuote voidaan integroida WISE-järjestelmään      
vakioilmavirtamoduulina vesiventtiilien säädöllä.

Parasol Zenith on varustettu säätönupilla, valittavalla 
ilmaliitäntäpuolella ja saatavana myös valinnaisilla 
tehtaalla asennetuilla säätölaitteilla.

REACT Parasol Zenith
REACT Parasol Zenith on osa uutta REACT-perhettä, 
ja se on yksinkertainen ja tehokas ratkaisu, joka 
varmistaa sisäilmaston huone kerrallaan sekä     
uudisrakennus- että saneeraushankkeissa.

Tuote on erinomainen valinta pienempiin projekteihin, 
kuten esikouluihin, joissa on vaatimuksia huoneen 
toiminnalle, mutta ei vaatimuksia valvonnalle, 
järjestelmän toiminnalle tai sille, ovatko investointi-
kustannukset ratkaiseva tekijä.

Säätölaitetoimittaja voi helposti integroida tuotteen 
Modbus-tiedonsiirron kautta.

REACT Parasol Zenithissä on vakiona toimilaite 
virtauksen säätöä varten, liitinlohko ja ilmaliitäntä 
virtauksen mittauksella. Tuote voidaan toimittaa 
myös varustettuna tehdasasennetuilla ohjauslaitteilla, 
kuten venttiilit ja venttiilitoimilaitteet.

REACT Parasol Zenith toimilaitteilla ja 
vesiliitännällä sivulla 1 sekä ilmaliitännällä 
ja virtausmittauksella sivulla 4

Erilaiset säätöjärjestelmät



WISE PARASOL Zenith, jossa pellin toimilaite, 
vesiliitäntä ja venttiilitoimilaite sivulla 1 
sekä ilmaliitäntä ja WISE CU sivulla 4

PARASOL Zenith VAV
PARASOL Zenith VAV on integroidulla säätöyksiköllä 
 varustettu ilmastointimoduuli. Ainutlaatuinen 
säädettävä suutinohjaus ja suuri työskentelyalue 
varmistavat, että toimitamme huoneeseen oikean 
ilmavirran.

Tuotteen mukana toimitetaan pellin toimilaite, 
säädin ja venttiilitoimilaite, ja se voidaan toimittaa 
myös lisäantureilla. PARASOL Zenith VAV voidaan 
myös integroida helposti rakennusautomaatio- 
järjestelmään Modbusin kautta.

WISE Parasol Zenith
Swegonin WISE Parasol Zenith tarjoaa ainutlaatuisen  
portaattoman ilmavirtasäädön ja huoneen     
lämmityksen/jäähdytyksen.

Suutinsäätö varmistaa, että puhallamme huoneeseen 
oikean ilmavirran kaikissa käyttötiloissa.

WISE Parasol Zenith on tarkoitettu tarveohjattuun 
ilmanvaihtoon. Se on varustettu suutinsäädöllä sekä 
venttiileillä, toimilaitteilla ja säätöyksiköllä langatonta 
tiedonsiirtoa varten, jotka mahdollistavat täyden 
integraation Swegonin WISE-järjestelmään.

Tuotteessa on pellin toimilaite, WISE CU -säädin ja 
venttiili-toimilaite kytkettyinä ja käyttövalmiina. 
Tuotetta on saatavana myös tehtaalla asennetuilla 
lisäsäätölaitteilla, kuten. WISE SMA ja WISE kaste-
pistevalvonta.

PARASOL Zenith VAV, jossa pellin toimilaite, 
vesiliitäntä ja venttiilitoimilaite sivulla 1 
sekä ilmaliitäntä ja säädin sivulla 4 



Painopiste suunnittelussa
PARASOL Zenith -ilmastointimoduulit uppoasennetaan 
kattoon, jolla saadaan tyylikäs ja huomaamaton asennus.

Moduuleja on saatavana eri väreissä. Arkkitehdit voivat  
vapauttaa luovuutensa ja moduulit sulautuvat mihin tahansa 
sisäympäristöön samalla kun ne ovat esteettisesti miellyttäviä.

Valittavat reikäkuviot
Pohjalevy on vakiona saatavana kolmella erilaisella 
rei’ityskuviolla.

• Pyöreät reiät neliökuviossa

• Pyöreät reiät neliökuviossa sävytetyin ylimenoin

• Neliöreiät neliökuviossa sävytetyin ylimenoin





Tuotteen sovitus tarpeen mukaan
Varustele PARASOL Zenith tarpeittesi mukaan. Tilauksen yhteydessä tuote voidaan sovittaa 
tarpeen mukaan. Lisää tai poista lisävarusteita ja räätälöimme tuotteen tehtaalta täysin 
toiveidesi mukaan.

  

  



Läheisyys
Swegonilla on maan kattava pätevien teknikkojen organisaatio. 
He suorittavat ilmanvaihtojärjestelmien säätö-, korjaus- ja 
huoltotöitä. 

Varaosavarastomme toimittaa varaosia ja lisävarusteita, 
myös vanhempiin tuoteversioihin.

Pätevyys
Swegonin teknikoilla on vankka huippuosaaminen ilmanvaihto-, 
jäähdytys- ja sisäilmastointijärjestelmien alalla. Swegon 
varmistaa, että se on aina eturintamassa, ja painottaa 
voimakkaasti teknikoiden kouluttamista ja pitämistä ajan 
tasalla alan uusimmista trendeistä.

Tämän avulla meillä on aina oikeat työkalut ja edellytykset 
helpottaa jokapäiväistä elämääsi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Käyttö ja kunnossapito
Tarjoomamme on laaja ja otamme käyttöön erilaisia järjes-
telmäratkaisuja sekä tarjoamme vianetsintää, korjausta ja 
ylläpitoa. Halutessasi voimme valvoa järjestelmääsi ja päivittää 
sen yhteydessä myös ohjelmistoja ja estää virheitä.

Jälkimarkkinat
Swegon pyrkii parhaansa mukaan auttamaan sinua löytämään  
oikean ratkaisun kiinteistöösi. Esimerkiksi saneerauksen 
yhteydessä antaa ehdotuksia siitä, mikä voi olla paras ratkaisu  
sinulle, sekä tilan, käyttökustannusten että toiminnan 
kannalta. Autamme tietysti sekä vanhan purkamisessa ja 
uuden tuotteen/ratkaisun asennuksessa.

Jos osoittautuu, että toimittamamme laite ei toimi kunnolla, 
turvanasi on laitetakuumme, johon voit luottaa.

Pitkäaikainen yhteistyökumppani
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