
PARASOL EX-REEKS
Ontworpen om te worden gezien

Hangende comfort- 
modules voor koeling, 
verwarming en ventilatie



Optimaal ruimtecomfort  
De PARASOL EX-reeks van comfortmodules hoort bij Swegons gamma voor systeeminstallatie. 
De modules zijn ontworpen voor een optimaal ruimtecomfort.

De luchtverdelingsfunctie in 4 richtingen in combinatie 
met Swegons ADC (Anti Draught Control) zorgt voor een 
gemaximaliseerde mengzone en minimaliseert het risico 
op tochtproblemen.  De systeemcomfortmodules zijn zo 
ontworpen dat ze de lucht lichtjes naar boven verdelen. Zo 
heeft de gekoelde lucht meer ruimte om zich te mengen 
met de ruimtelucht voordat deze de leefruimte bereikt.

De eenvoudig verstelbare straalbuizen in combinatie met 
Swegons ADC (Anti Draught Control) bieden maximale 
flexibiliteit als er veranderingen in de indeling van de ruimte 
nodig zijn.

Alle zijden kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld, 
zodat de comfortmodule meer of minder lucht kan verdelen 
en tegelijkertijd de lucht in de gewenste richting de ruimte 
in kan blazen.

De modules zijn beschikbaar in de volgende varianten:

• Toevoerlucht

• Toevoerlucht en koeling

• Toevoerlucht, koeling en verwarming

Toevoerlucht variant C
In sommige ruimtes is veel lucht nodig, zoals in vergader-
ruimtes. In plaats van de comfortmodules in de ruimte te 
voorzien van roosters is er de PARASOL EX-luchtvariant C. 
Dit is een comfortmodule zonder batterij en met enkel een 
toevoerluchtfunctie. 

Het product voert niet enkel een grote hoeveelheid lucht 
de ruimte in, maar het is ook stijlvol ontworpen, wat een 
uniforme uitstraling creëert. Alle producten zien er namelijk 
hetzelfde uit. 

Natuurlijk is luchtvariant C beschikbaar in dezelfde optionele 
kleuren en perforatiepatronen als de andere comfortmodules.

Standaardproduct zonder afdekplaat.

Standaardproduct met afdekplaat.

Standaardproduct met gemonteerde 
aansluitbehuizing.

Een volledige WISE PARASOL EX voordat de afdekplaat is 
geïnstalleerd om de regelapparatuur te verbergen.

Drie varianten om tegemoet te  
komen aan verschillende vereisten
PARASOL EX is gebaseerd op ons klassiek PARASOL-gamma 
en is uitgerust met straalbuizen, waardoor een asymmetrische 
luchtstroom mogelijk is. 

ADAPT PARASOL EX en WISE PARASOL EX hebben       
geïntegreerde dempers en straalbuizen. 

Afhankelijk van de toepassing die u wenst in het gebouw is er 
een variant voor alle vereisten. Zonder regeling, regeling met 
de mogelijkheid tot onafhankelijke installatie/mogelijkheid 
tot aansluiting of als een product in een WISE-systeem.

Onafhankelijk van de gekozen variant wordt de regel-  
apparatuur altijd zo geïnstalleerd dat u gemakkelijk regeling, 
water en ventilatie kan aansluiten in de ruime opening voor 
plaatsing van de afdekplaat of aansluitbehuizing.

De designmodule is dezelfde voor alle drie producten. 



Ontworpen om te worden gezien
De PARASOL EX-varianten leveren niet enkel een uitstekende kwaliteit van het binnenklimaat  
(IEQ - Indoor Environmental Quality), maar ze komen ook met een stijlvol ontwerp om trots op te zijn. 

Installatie met aansluitzijde 2 voor de  
producten aan de linkerzijde en aansluitzijde 
4 voor de producten aan de rechterzijde 
zorgen voor een symmetrische installatie

Focus van het ontwerp 
Aansluitbehuizing
Er is een telescopische aansluiting om de ventilatie- en 
wateraansluitingsleidingen te verbergen. Een installatie 
zonder aansluitbehuizing geeft een 'industriëler' gevoel 
dat goed past in moderne nieuwbouw, maar ook in oudere 
gebouwen.

Designafdekplaat
Slimme designafdekoplossingen bieden moeiteloze toegang 
voor onderhoud enzovoort en alle regelapparatuur zit verbor-
gen binnen de afdekking die een rustige en stijlvolle uitstra-
ling creëert.

EX-varianten kunnen nu besteld worden met water- en lucht-
aansluitingen op zijde 2 of 4. Door deze keuzemogelijkheid 
kan het product symmetrisch worden geïnstalleerd. 

Installatie waarbij aansluitzijde 2 is gekozen 
voor alle producten.

 
Zijde 2 Zijde 4

Water-/luchtaansluitingszijde naar keuze

Uniform ontwerp
Als er meer lucht nodig is, maar tegelijkertijd ook de wens 
om een uniform ontwerp aan te houden in de ruimte is de 
PARASOL EX-luchtvariant C (zonder warmtewisselaar) het 
antwoord.



Flexibel ontwerp
De PARASOL EX-reeks bestaat uit designcomfortmodules 
die uitermate geschikt zijn voor ophangende installaties 
zonder systeemplafond. Er zijn standaard veel verschillende 
kleurenopties en verschillende perforatiepatronen beschikbaar, 
wat voor een harmonieus geheel zorgt in veel verschillende 
omgevingen. Door het tijdloze ontwerp van de afdekplaat 
passen de producten zowel in traditionele kantooromgevingen 
als in meer industriële kantoorstijlen. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Optionele kleur
Standaard is het product beschikbaar in zes verschillen-
de kleuren, maar het kan ook worden besteld in de meest 
speciale kleuren.

Mogelijke perforatiepatronen
Het product is beschikbaar in 3 verschillende perforatie-
patronen.

Lokale aanwezigheid
Swegon beschikt over een netwerk van gekwalificeerde ingenieurs  
en technici in uw buurt. Zij zorgen voor de inbedrijfstelling, de 
reparaties en het onderhoud van het ventilatiesysteem. 

In ons reserveonderdelenmagazijn liggen onderdelen en 
toebehoren, inclusief voor oudere versies van onze producten.

Expertise
De technici van Swegon beschikken over een gedegen vakkennis 
op vlak van ventilatie-, koelings- en binnenklimaatsystemen. 
Swegon is geëngageerd om marktleider te blijven en hecht 
veel belang aan de opleiding en bijscholing van onze technici 
op vlak van de laatste ontwikkelingen in de sector.

Zo beschikken we altijd over de juiste middelen en capaciteiten 
om u bij te staan bij de aankoop en het onderhoud van 
betrouwbare systemen.

Werking & onderhoud
Onze veelomvattende diensten bestaan uit de inbedrijfstelling 
van diverse systeemoplossingen, samen met probleemoplossing, 
reparaties en onderhoudsdiensten. We bieden ook monitoring 
van uw uitrusting aan, inclusief updaten van de software en 
foutenvoorkoming.

Dienst na verkoop
Swegon doet zijn uiterste best om zijn klanten bij te staan, 
waar ze ook gevestigd zijn, om de juiste oplossing te vinden 
voor hun gebouwen. Voor renovatieprojecten kunnen we 
helpen de ideale oplossing voor te stellen voor u in verband 
met ruimte, bedrijfskosten en gebouwgebruik. Natuurlijk 
kunnen we u ook bijstaan in zowel de de-installatie als de 
installatie van nieuwe producten en oplossingen.

In het onwaarschijnlijke geval dat een product of dienst van 
ons niet presteert zoals verwacht, kunt u rekenen op onze 
productgarantie.

Een partner op lange termijn




