
PARAGON
Produkt zapewniający 
optymalny komfort w 
salach opieki

Moduł przeznaczony do 
chłodzenia, ogrzewania  
i wentylacji



Optymalny komfort w pomieszczeniu
Paragon to moduł z jednokierunkowym nawiewem powietrza, przeznaczony do optymalizacji komfortu w 
salach opieki. Paragon ogrzewa, chłodzi i wentyluje, aby stwarzać optymalny klimat wewnątrz pomieszczeń. 

Produkt można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także do wymagań zakładów opieki 
zdrowotnej, dla wspomagania leczenia. Poprzez zakłady opieki zdrowotnej należy rozumieć w tym przypadku 
pomieszczenia, w których sprawuje się opiekę nad pacjentami, w których pacjenci są badani oraz 
poddawani leczeniu, a także inne obiekty niezbędne do wykonywania czynności związanych z opieką 
zdrowotną.

Systemy wentylacji w salach opieki są dobrane w taki sposób, aby stwarzać dobre środowisko wewnętrzne, 
które wspomaga sen i odpoczynek, zwiększa satysfakcję pacjentów i zapewnia im swobodę wyboru.

Korzyści dla właściciela placówki i instalatora:
• Zoptymalizowane chłodzenie i ogrzewanie

• Opcjonalne urządzenia sterownicze, które można podłączać 
do układów sterowania

• Scentralizowane przyłącze powietrza zapewniające 
łatwy dostęp 

• Łatwa instalacja dzięki zastosowaniu technologii plug & play

• Wydajne energetycznie i oszczędne produkty

• Produkty łatwe w serwisowaniu i konserwacji

• Mała wysokość montażowa

• Ruchomy panel sterowania zapewniający łatwy dostęp

• Możliwość wyboru strony przyłącza wody

Korzyści dla pacjentów:
• Wyjątkowy komfort i wygoda

• Indywidualnie regulowana temperatura w pomieszczeniu, 
zgodnie z życzeniem pacjenta

• Komfortowo wentylowane pomieszczenie bez przeciągów

• Niski poziom hałasu umożliwiający dobry sen i szybszy 
powrót do zdrowia

Nasze nowe moduły mają wiele zalet:



Zalety!
• Klimat wnętrza sterowany zależnie od potrzeb

• Zoptymalizowane chłodzenie i ogrzewanie 

• Niska wysokość zabudowy oszczędza miejsce

• System zamknięty – brak wentylatorów i skroplin

• Łatwy montaż

• Zadowoleni pacjenci
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PARAGON d z pokrętłem regulacyjnym i 
listwą zaciskową

PARAGON VAV z siłownikiem, sterownikiem 
i siłownikiem zaworu 

WISE Paragon z siłownikiem, siłownikiem 
zaworu i sterownikiem WISE CU

Różne platformy sterowania
Możliwość dostosowania wentylacji do faktycznych potrzeb 
jest ważna, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i dla 
oszczędności energii. 

Proces powrotu do zdrowia, odpoczynek, sen i dobre samopoczucie 
są silnie powiązane z klimatem wewnętrznym. Dostosowanie 
klimatu wnętrza do rzeczywistych potrzeb przyczyni się do 
powstania zdrowszego i bardziej komfortowego środowiska 
wewnętrznego. 

Moduły PARAGON oferują trzy różne opcje sterowania, które 
można dostosować do faktycznych potrzeb w salach opieki.

Wybierając odpowiedni system sterowania dla danego zakładu 
opieki zdrowotnej, można uzyskać duże oszczędności energii. 
Dla istniejących systemów i takich, w których jest potrzebna 
jedynie regulacja po stronie wody, są dostępne prostsze opcje 
sterowania.

PARAGON d 
PARAGON d to produkt ze stałym przepływem powietrza, który 
w wersji standardowej jest wyposażony w pokrętło regulacyjne 
umożliwiające łatwą i szybką regulację stałego przepływu 
powietrza wydobywającego się z otworów szczelinowych.

Produkt ten można również zintegrować z systemem WISE 
jako moduł stałego przepływu powietrza ze sterowaniem 
zaworami wody.

W wersji standardowej, produkt ma pokrętło regulacyjne i  
dwie opcjonalne strony przyłącza wody, a także zamontowane 
fabrycznie urządzenia sterownicze.

PARAGON VAV
PARAGON VAV to moduł ze zintegrowanym sterowaniem.  
Ma unikatowe otwory szczelinowe, co w połączeniu z naszym 
funkcjonalnym sterownikiem z wieloma wejściami i wyjściami, 
zapewnia optymalną wentylację pomieszczenia.

W wersji standardowej produkt ma siłownik, sterownik i   
siłownik zaworu. Może być również wyposażony w dodatkowy 
czujnik. Produkt można łatwo zintegrować z systemem BMS 
poprzez interfejs Modbus.

WISE Paragon
Moduł WISE Paragon firmy Swegon oferuje unikatowe 
sterowanie zmiennym przepływem powietrza oraz doskonałą 
klimatyzację pomieszczenia.

Dzięki unikalnej regulacji wydajności powietrza uzyskujemy 
optymalną wentylację pomieszczenia niezależnie od warunków 
pracy.

Moduł WISE Paragon ze sterowanymi szczelinami przeznaczony 
jest do wentylacji sterowanej zależnie od potrzeb i wyposażony 
w zawory, siłowniki i jednostkę sterującą z komunikacją 
bezprzewodową, umożliwiającą pełną integrację z Systemem 
Swegon WISE.

W wersji standardowej produkt ma siłownik, sterownik WISE CU  
i siłownik zaworu, wszystko podłączone i gotowe do użycia. 
Produkt może być również wyposażony w dodatkowe, 
montowane fabrycznie urządzenia sterownicze, takie jak 
moduł czujników WISE SMA lub moduł WISE do monitorowania 
punktu rosy.





 

Możliwość dostosowania produktu 
do konkretnych potrzeb
Moduł PARAGON może być dostosowany do potrzeb właściciela, a także potrzeb pacjentów. 
Podczas zamawiania klient może dostosować produkt do swoich potrzeb. Istnieje możliwość 
dodawania i usuwania wyposażenia dodatkowego, dzięki czemu klient otrzymuje produkt 
fabrycznie zmodyfikowany zgodnie ze swoimi życzeniami.

  

 



Biura regionalne
Swegon dysponuje siecią wykwalifikowanych inżynierów 
i techników, którzy zawsze znajdują się blisko klienta. 
Przeprowadzają oni odbiory techniczne, naprawy i konserwacje 
systemów wentylacyjnych. 

W naszych magazynach posiadamy szereg części zamiennych 
i akcesoriów, również tych do starczych wersji urządzeń.

Wiedza ekspercka
Pracownicy działu technicznego Swegon posiadają szeroką 
wiedzę ekspercką w zakresie wentylacji, chłodnictwa i systemów  
klimatyzacji. Swegon dążąc do utrzymania pozycji lidera w  
branży, kładzie duży nacisk na szkolenie i podnoszenie 
kompetencji pracowników, aby mieli znajomość najnowszych 
rozwiązań rynkowych.

Dzięki temu posiadamy odpowiednie zaplecze i kompetencje, 
aby wspierać naszych klientów przy tworzeniu i utrzymaniu 
niezawodnych systemów wentylacji.

Obsługa i konserwacja
Świadczymy pełny zakres usług serwisowych od uruchomienia 
systemów wentylacji i klimatyzacji przez diagnostykę usterek, po 
naprawy i prace konserwacyjne. Oferujemy również monitorowanie 
obiektów należących do klienta, włącznie z aktualizacjami 
oprogramowania i usługami związanymi z zapobieganiem 
awariom.

Obsługa posprzedażowa
Swegon wspiera swoich klientów na miejscu, niezależnie od 
lokalizacji, aby najlepiej zidentyfikować potrzeby i dobrać 
odpowiednie rozwiązanie dla konkretnych obiektów. W 
przypadku projektów renowacji możemy zaproponować 
rozwiązania idealne pod względem wykorzystania przestrzeni, 
kosztów operacyjnych oraz wykorzystania budynku. Oczywiście, 
możemy również pomóc zarówno w demontażu starej instalacji, 
jak i w montażu nowych produktów i rozwiązań.

W nieoczekiwanych sytuacjach, gdyby z jakiegoś powodu 
nasze urządzenia lub usługi zawiodły, klient zawsze może być 
spokojny – są one objęte gwarancją.

Partner na lata




