
PARASOL ZENITH-FAMILIEN
Et produkt for ethvert behov

Komfortmoduler for 
kjøling, varme og 
ventilasjon



Optimal romkomfort  
PARASOL Zenith-familien består av en serie fleksible komfortmoduler som gir et optimalt inne-
klima. Komfortmodulenes store arbeidsområde og fleksible reguleringsplattformer gjør dem 
enkle å planlegge før, under og til og med etter byggeprosessen. PARASOL Zenith-familien består 
av PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith VAV og WISE PARASOL Zenith.
Optimal romkomfort oppnås ved at produktet kan 
håndtere store variasjoner i tilluftsmengde, kjøle- og 
varmebehov. Produktets høye kjølekapasitet muliggjør 
et lavere kanaltrykk eller at høyere kjølevanntemperatur 
kan brukes, noe som er energibesparende og forbedrer 
romkomforten ytterligere. 

Komfortmodulene er konstruerte for å spre luften litt opp-
over. Dette gir minimal fare for høy lufthastighet og trekk.

Trinnløs luftmengderegulering i kombinasjon med Swegons 
ADC (Anti Draught Control) gir maksimal fleksibilitet med 
tanke på fremtidige forandringer i rommets utforming.

Modulene fås i tre størrelser: 600, 1200 og 1800 samt i 
følgende varianter:

• Tilluft

• Tilluft og kjøling

• Tilluft, kjøling og varme

Valgfri lufttilkoblingsside
En av nyhetene med de nye Zenith-produktene er at alle 
kan bestilles med lufttilkoblingen på valgfri side, noe som 
forenkler ved prosjektering og installasjon. 

For lufttilkobling på side 1 er vann- og lufttilkoblingene på 
samme kortside. Spjeldhendelen eller aktuatoren er da på 
den andre kortsiden i stedet. For andre lufttilkoblingsvarianter 
er spjeldhendelen eller aktuatoren alltid plassert på samme 
side som vanntilkoblingen.

Lufttilkobling på side 1 Lufttilkobling på side 2

Lufttilkobling på side 3 Lufttilkobling på side 4

Det er også mulig å bytte lufttilkoblingsside under eller etter 
planleggingen, ved å flytte stussen til valgfri side på stedet, 
noe som gir enda større fleksibilitet. 
 
Se mulige lufttilkoblingssider på bildene nedenfor.
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PARASOL Zenith, med spjeldhendel og 
vanntilkobling på side 1 og lufttilkobling på 
side 4

Aktivitetsnivået på et kontor eller i et konferanserom 
varierer gjennom dagen. Av hensyn til både helse og 
energi er det viktig å tilpasse ventilasjonen etter det 
faktiske behovet. Yteevne, helse og velvære er sterkt 
knyttet til inneklimaet. Ved å regulere inneklimaet 
etter de faktiske behovene får du et sunnere og mer 
produktivt innemiljø.

Med riktig styresystem for bygningen 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.

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

PARASOL Zenith
PARASOL Zenith er et produkt med konstant 
luftmengde som i standardutførelsen har en spjeld-
hendel for enkel og rask innstilling av en konstant 
luftmengde fra slisseåpningen.

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

Parasol Zenith har som standard en spjeldhendel og 
en valgbar lufttilkoblingsside og fås også med valg-
bart fabrikkmontert styringsutstyr.

REACT Parasol Zenith
REACT Parasol Zenith inngår som en del av den  
nye REACT-familien og er en enkel og effektiv løsning 
som ivaretar inneklimaet rom for rom i både nybygg 
og renoveringsprosjekter.

Produktet er et utmerket valg i mindre prosjekter, for 
eksempel i barnehager der det er krav til romfunksjon, 
men ikke krav til overvåking, systemfunksjonalitet eller 
om investeringskostnaden er en avgjørende faktor.

Produktet kan enkelt integreres av en styresystem-
leverandør via ModBus-kommunikasjon.

REACT Parasol Zenith har som standard en aktuator 
for regulering av luftmengde, en klemme samt luft-
tilkobling med luftmengdemåling. Produktet er også 
å få med ytterligere styringsutstyr fabrikkmontert, 
f.eks. ventiler og ventilaktuatorer.

REACT Parasol Zenith med aktuator og 
vanntilkobling på side 1 samt lufttilkobling 
med luftmengdemåling på side 4

Ulike styringsplattformer



WISE PARASOL Zenith, med aktuator, 
vanntilkobling, ventilmotor på side 1 samt 
lufttilkobling og WISE CU på side 4

PARASOL Zenith VAV
PARASOL Zenith VAV er en komfortmodul med 
integrert regulering. Den har en unik variabel spalte- 
styring og et stort arbeidsområde som gjør at vi 
alltid kan garantere riktig luftstrøm inn i rommet, 
og dette med vår funksjonelle regulator med mange 
I/O-muligheter.

Produktet har som standard en aktuator, en  
regulator og en ventilmotor og kan dessuten  
leveres med ekstra giver. PARASOL Zenith VAV kan 
også lett integreres i et BMS-system via Modbus.

WISE Parasol Zenith
Swegons WISE Parasol Zenith tilbyr en unik, trinnløs 
luftmengderegulering og temperering av rommet.

Med slisseregulering kan vi alltid levere riktig luft-
mengde til rommet uansett driftsmodus.

WISE Parasol Zenith med slisseregulering er  
utviklet for behovsstyrt ventilasjon, komplett 
utstyrt med ventiler, aktuator og styreenhet for 
trådløs kommunikasjon, for full integrering med 
Swegons WISE-system.

Produktet har som standard en aktuator, en  
regulator, WISE CU og en ventilmotor, samtlige  
tilkoblet og klare for bruk. Produktet er også å 
få med ytterligere styringsutstyr fabrikkmontert, 
som f.eks. WISE SMA og WISE doggpunktovervåking,

PARASOL Zenith VAV med aktuator, 
vanntilkobling, ventilmotor på side 1 og 
lufttilkobling og regulator på side 4 



Designfokus
PARASOL Zenith-familien er designede komfortmoduler 
med plan integrering i taket, noe som gir en pen og diskret 
installasjon.

Modulene fås også i forskjellige farger. Innredningsarkitekter 
kan være kreative med designen. Modulene kan smelte inn 
i ethvert innemiljø og samtidig være estetisk tiltalende.

Valgbart perforeringsmønster
Underplaten kan som standard fås i tre ulike perforerings-
mønstre.

• Sirkulære hull i kvadratisk mønster

• Sirkulære hull i kvadratisk mønster med tonet overgang

• Kvadratiske hull i kvadratisk mønster med tonet overgang





Tilpasse produktet etter behov
Utstyr PARASOL Zenith etter dine 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.

Igangkjøring og support
Utvalget vårt er omfattende, og vi driftsetter Swegons ulike 
systemløsninger; WISE, GOLD og Global samt tilbyr support, 
feilsøking og utbedringer ved behov for dette. 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. 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
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