
PARAGON
Et produkt for optimal 
komfort i pasientlokaler

Komfortmodul  
for kjøling, varme 
og ventilasjon



Optimal romkomfort 
 
Paragon er en enveisblåsende komfortmodul tilpasset for å optimere komforten i pasientrom. 
Paragon både varmer, kjøler og ventilerer for å skape et perfekt inneklima. 
Produktet kan tilpasses etter pasientens individuelle behov og etter kravene som stilles til 
pasientlokaler for å korte ned liggetiden. Med pasientlokaler menes rom der pasienter pleies, 
undersøkes og/eller behandles samt øvrige lokaler for pleievirksomhet.
Ventilasjon av pasientrom dimensjoneres for å skape et godt innemiljø som fremmer søvn og 
hvile, øker pasientens tilfredshet og valgfrihet.

Eiendomseieren og installatøren tilbys:
• Optimert kjøling og varme

• Valgbart styringsutstyr som kan kobles til styresystem

• Sentrert lufttilkobling for enkel tilgang 

• Enkel installasjon takket være plug & play

• Energieffektive og kostnadseffektive produkter

• Servicevennlige produkter, lette å vedlikeholde

• Lav byggehøyde

• Flyttbar styreplate for enkel tilgang

• Valgbar vanntilkoblingsside

Pasienten tilbys:
• Best mulig komfort

• Individuelt regulert temperatur i rommet, helt 
etter pasientens ønske

• Behagelig ventilert pasientrom uten trekk   
• Lavt lydnivå for god søvn og restitusjon

Våre nye komfortmoduler har mange fordeler:



Fordeler!
• Behovstilpasset inneklima

• Optimert kjøling og varme 

• Plassbesparende og lav byggehøyde

• Lukket system – ingen vifter og ingen kondens

• Enkel installasjon

• Fornøyde pasienter

 

I tillegg til 
pasientrommets  

utforming, dagslys,  
stemning og evne til å  

føles trygt, trengs et optimalt 
inneklima for å fremme  

søvn og hvile som  
en viktig del av  
behandlingen 
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PARAGON d, med spjeldhendel og klemme

PARAGON VAV med aktuator, regulator 
samt ventilmotor 

WISE PARAGON med aktuator, ventilmotor 
og regulator WISE CU

Ulike styringsplattformer
Av hensyn til både helse og energibesparelse er det viktig å 
kunne tilpasse ventilasjonen etter det faktiske behovet.  
Tilfriskning, hvile, søvn og velvære er sterkt knyttet til 
inneklimaet. Ved å regulere inneklimaet etter de faktiske 
behovene får du et sunnere innemiljø som bidrar til kortere 
liggetid. 

For PARAGON finnes det ulike styringsmuligheter som kan 
tilpasses til de virkelige behovene i lokalene.

Med riktig styresystem for helseinstitusjonen er store energi-
besparelser mulig. Ved eksisterende systemer, eller der man 
har behov for bare å regulere vannsiden, er det enda enklere 
styring å få.

PARAGON d 
PARAGON d er et produkt med konstant luftmengde som 
i standardutførelse har en spjeldhendel for enkel og rask 
regulering av en konstant luftmengde fra slisseåpningene.

Produktet kan også integreres i WISE-systemet som    
konstantmengdemodul med regulering av vannventiler.

Som standard har PARAGON en spjeldhendel og to valgbare 
vanntilkoblingssider og fås også med valgbart fabrikkmontert 
styringsutstyr.

PARAGON VAV
PARAGON VAV er en komfortmodul med integrert regulering.  
Den har en unik slisseåpning som gjør at vi alltid kan 
garantere riktig luftstrøm inn i rommet, ved hjelp av vår 
funksjonelle regulator med mange I/O-muligheter.

Som standard har produktet aktuator, regulator samt ventil- 
motor og kan dessuten leveres med ekstra giver. Produktet 
kan også lett integreres i et BMS-system via Modbus.

WISE Paragon
Swegons WISE PARAGON tilbyr en unik, trinnløs luftmengde-
regulering og temperering av rommet.

Med slisseregulering kan vi alltid levere riktig luftmengde til 
rommet uansett driftsmodus.

WISE PARAGON med slisseregulering er utviklet for behovs-
styrt ventilasjon, komplett utstyrt med ventiler, aktuator og 
styreenhet for trådløs kommunikasjon, for full integrering 
med Swegons WISE-system.

Som standard har produktet aktuator, regulator WISE CU  
samt ventilmotor, samtlige tilkoblet og klare for bruk. 
Produktet er også å få med ytterligere styringsutstyr 
fabrikkmontert, som f.eks. WISE SMA og WISE doggpunkt- 
overvåking.





 

Tilpasse produktet etter behovet
Utstyr PARAGON etter dine egne og pasientens behov. Ved bestilling kan produktet tilpasses 
helt etter behov. Legg til eller fjern tilbehør, så skreddersyr vi produktet fra fabrikk, helt etter 
dine ønsker.

  

 



Tilstedeværelse
Swegon har et team av kvalifiserte serviceteknikere. De 
utfører igangkjøring, support, feilsøking og utbedring av 
Swegons aggregater og ventilasjonssystemer. 

Fra vårt reservedelslager kan du som kunde bestille deler og 
tilbehør, også til eldre produktversjoner.

Kompetanse
Swegons teknikere har solid spisskompetanse innen ventilasjon, 
kjøling og inneklimasystemer. Swegon sørger for å alltid ligge i 
forkant og legger stor vekt på å lære opp og holde teknikerne 
våre oppdaterte med det siste innen bransjen.

Vi har derfor alltid de riktige verktøyene og forutsetningene 
for på best mulig måte å gjøre hverdagen din enklere.

Drift og vedlikehold
Utvalget vårt er omfattende, og vi idriftsetter ulike system-
løsninger samt tilbyr feilsøking, reparasjon og vedlikehold. 
Om ønskelig kan vi fjernbetjene anlegget ditt og i tilknytning 
til dette også oppdatere programvaren.

Ettermarked
Swegon jobber hardt for å hjelpe deg som kunde på beste 
måte for å finne riktig løsning. Ved f.eks. renovering gir vi 
forslag til hva som kan være beste løsning for deg, både 
når det gjelder plass, driftskostnad og virksomhet. Selvsagt 
hjelper vi til med både demontering og montering av nytt 
produkt/ny løsning.

Hvis det skulle vise seg at det vi har levert ikke fungerer 
som det skal, kan dere som kunde stole på vår trygge 
produktgaranti.

En langsiktig partner




