
PARASOL EX-FAMILIEN
Designet for å synes

Fritthengende komfort 
moduler for kjøling,  
varme og ventilasjon



Optimal romkomfort  
PARASOL EX-familiens komfortmoduler tilhører Swegons sortiment for fritthengende installasjon. 
Modulene er utformet for å skape optimal romkomfort.

Funksjonen 4-veis luftdistribusjon i kombinasjon med 
Swegons ADC (Anti Draught Control) skaper maksimal 
innblandingssone og minimerer risikoen for problemer med 
trekk.  De fritthengende komfortmodulene er utformet for 
å distribuere luften til dels oppover og gir dermed den kalde 
luften større volum til å blande seg med romluften før den 
når oppholdssonen.

Enkelt regulerbare dyser i kombinasjon med Swegons ADC 
(Anti Draught Control) gir maksimal fleksibilitet når det 
gjelder fremtidige forandringer i rommets utforming.

Alle sider kan stilles inn uavhengig av hverandre slik at man 
kan distribuere mer eller mindre luft og samtidig rette luften 
i ønsket retning i lokalet.

Modulene fås i følgende varianter:

• Tilluft

• Tilluft og kjøling

• Tilluft, kjøling og varme

Tilluftsvariant C
I visse rom, for eksempel konferanserom, er det ofte behov 
for mye luft. I stedet for å supplere komfortmodulene i 
rommet med ventiler, finnes PARASOL EX luftvariant C, en 
komfortmodul uten batteri og med bare tilluftsfunksjon. 

I tillegg til å tilføre rommet mye luft har den også en pen 
design og gir et enhetlig inntrykk, fordi alle produkter ser 
like ut. 

Luftvariant C fås selvsagt i samme valgbare farger og 
perforeringsmønstre som øvrige komfortmoduler.

Standardprodukt uten dekkplate.

Standardprodukt med dekkplate.

Standardprodukt med montert koblingsdeksel.

En komplett WISE Parasol EX før dekkplaten  
settes på for å skjule styringsutstyret.

Tre varianter for ulike behov
PARASOL EX bygger på vår PARASOL Classic-familie og har 
dyser med mulighet for asymmetrisk luftmengde. 

ADAPT Parasol EX og WISE Parasol EX har integrert spjeld og 
dyser. 

Det finnes en variant for alle behov, avhengig av hvilken 
applikasjon man ønsker i eiendommen. Uten styring, styring 
med mulighet for stand-alone/tilkobling eller som et produkt 
i et WISE-system.

Uansett hvilken variant man velger, er styringsutstyret alltid 
plassert slik at styring, vann og ventilasjon enkelt kan kobles 
til i den tilpassede åpningen før dekkplaten eller koblings-
dekselet settes på.

Designmodulen er den samme for de tre produktene. 



Designet for å synes
PARASOL EX-variantene leverer ikke bare god IEQ (Indoor Environmental Quality), de leverer 
også pen design som tåler å vises frem. 

Montering med tilkoblingsside 2 
for produktene på venstre side og 
tilkoblingsside 4 for produktene på høyre 
side gir en symmetrisk installasjon

Designfokus 
Koblingsdeksel
Et teleskopisk koblingsdeksel er tilgjengelig for å skjule 
tilsluttende ventilasjons- og vannrør. Uten koblingsdeksel 
oppnår man en mer "industriell følelse" som passer godt i så 
vel moderne nybygg som i eldre lokaler.

Designdeksel
Smarte løsninger på designdekselet gir smidig tilgang ved 
f.eks. service og gjør det mulig å skjule alt styringsutstyr 
innenfor dekselet, med et rolig og stilfullt uttrykk som resultat.

Enhetlig design
Er det behov for mer luft samtidig som man ønsker å 
opprettholde en enhetlig design i rommet, er PARASOL EX 
luftvariant C (uten varmeveksler) godt egnet.

Valgbar vann-/lufttilkoblingsside
Nå kan EX-variantene enkelt bestilles med vann og luft-
tilkobling på side 2 eller 4. Valgbarheten gir mulighet for å 
oppnå en symmetrisk installasjon. 

Installasjon der man har valgt tilkoblingsside 
2 for samtlige produkter.
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Fleksibel design
PARASOL EX-familien består av designede komfortmoduler 
som passer utmerket ved fritthengende installasjoner uten 
nedfôret himling. De fås som standard i en rekke forskjellige 
fargevalg og perforeringsmønstre og passer derfor inn i 
mange forskjellige miljøer. Den tidløse designen på dekselet 
gjør at de passer inn både i tradisjonelt kontormiljø og i mer 
industriell kontordesign. 

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

Valgbar farge
Som standard er produktet å få i seks forskjellige farger, 
men kan også bestilles i de fleste spesialfarger.

Valgbart perforeringsmønster
Produktet er å få i 3 forskjellige perforeringsmønstre.

Nærhet
Swegon har en organisasjon av kvalifiserte teknikere nær 
deg. De utfører igangkjøring, reparasjon og vedlikehold av 
ventilasjonssystemer. 

Vårt reservelager skaffer reservedeler og tilbehør, også for 
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 overvåke anlegget ditt og i tilknytning til 
dette også oppdatere programvare samt forebygge feil. 

Ettermarked
Swegon jobber hardt for å hjelpe deg som kunde på beste 
måte og finne riktig løsning til eiendommen din. 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




