
RODZINA PARASOL EX
Zaprojektowane do podziwiania

Podwieszane moduły 
z funkcją chłodzenia, 
grzania i wentylacji



Optymalny komfort w pomieszczeniu  
Moduły z rodziny PARASOL EX należą do palety produktów Swegon przeznaczonych do montażu 
podwieszanego. Moduły zaprojektowano tak, aby zapewniały optymalny komfort w pomieszczeniu.

Funkcja czterostronnej dystrybucji powietrza oraz moduł 
Swegon ADC (zabezpieczający przed przeciągami) tworzą 
zmaksymalizowaną strefę mieszania i ograniczają wystę-
powanie przeciągów do minimum.  Podwieszane moduły 
rozprowadzają powietrze nieznacznie do góry. Dzięki temu 
schłodzone powietrze ma więcej miejsca na mieszanie się 
z powietrzem w pomieszczeniu, zanim dotrze do strefy, 
w której przebywają ludzie.

Dysze z łatwą regulacją w połączeniu z modułem Swegon  
ADC (zabezpieczenie przed przeciągami) zapewniają 

maksymalną elastyczność w przypadku konieczności zmiany 
układu pomieszczenia.

Każdą stronę można konfigurować osobno, więc moduł może 
dystrybuować więcej lub mniej powietrza, a jednocześnie 
wywiewać je w dowolnie wybranym kierunku.

Moduły są dostępne w następujących wersjach:

• Nawiew

• Nawiew i chłodzenie

• Nawiew, chłodzenie i ogrzewanie

Nawiew w wersji C
Niektóre pomieszczenia, na przykład sale konferencyjne, 
 wymagają dużej ilości powietrza. Zamiast uzupełniać moduły 
w pomieszczeniu o nawiewniki, stworzyliśmy moduł nawiewny 
PARASOL EX w wersji C – moduł komfortowy bez nagrzewnicy/ 
chłodnicy, oferujący wyłącznie funkcję nawiewu. 

Oprócz dostarczania do pomieszczenia dużych ilości powietrza, 
oferuje on również stylowe wzornictwo, pozwalające stworzyć 
wizualnie jednorodną przestrzeń – ponieważ wszystkie 
produkty wyglądają tak samo. 

Wersja C jest oczywiście dostępna w tych samych opcjonalnych 
kolorach i z tymi samymi wzorami perforacji, co pozostałe moduły.

Standardowy produkt bez osłony.

Standardowy produkt z osłoną.

Standardowy produkt z zamontowaną 
osłoną połączeniową.

Kompletny moduł WISE Parasol EX przed zamocowaniem 
osłony ukrywającej urządzenia sterownicze.

Trzy wersje dostosowane do różnych 
wymagań
Produkty PARASOL EX są oparte na naszej rodzinie      
PARASOL Classic. Są zaopatrzone w dysze, które umożliwiają 
skorzystanie z opcji asymetrycznego przepływu powietrza. 

Moduły ADAPT Parasol EX i WISE Parasol EX mają zintegrowane 
przepustnice i dysze. 

Zależnie od zastosowania, istnieją różne wersje, które będą 
spełniać wszystkie wymagania. Bez sterowania, ze sterowaniem 
z możliwością używania modułu jako jednostki samodzielnej/
podłączanej, lub jako produkt będący częścią systemu WISE.

Niezależnie od wybranej wersji, urządzenia sterownicze są 
zawsze umieszczone w takim miejscu, aby istniała możliwość 
łatwego podłączenia sterowania, wody i wentylacji w jednym 
dużym otworze, przed zamocowaniem osłony lub osłony 
połączeniowej.

Wzornictwo modułu jest takie samo dla wszystkich trzech 
produktów. 



Zaprojektowane do podziwiania
Wersje modułów PARASOL EX nie tylko zapewniają doskonałą jakość środowiska w pomieszczeniach 
– charakteryzują się też stylowym wzornictwem, które stanowi dla nas powód do dumy. 

Montaż z przyłączem na ściance 2 dla 
produktów lewostronnych i z przyłączem na 
ściance 4 dla produktów prawostronnych 
umożliwia asymetryczną instalację

Koncentracja na wzornictwie 
Osłona połączeniowa
Istnieje możliwość zastosowania połączenia teleskopowego 
pozwalającego na ukrycie przyłączy powietrza i wody. 
Instalacja bez osłony połączeniowej stwarza bardziej 
„przemysłowy klimat”, który znakomicie pasuje zarówno do 
nowoczesnych budynków, jak i do starszych obiektów.

Konstrukcja osłony
Inteligentna konstrukcja osłony umożliwia łatwy dostęp do 
modułu, np. w celach serwisowych. Wszystkie urządzenia 
sterujące są ukryte wewnątrz osłony, co zapewnia stonowany 
i stylowy wygląd.

Możliwość wyboru strony podłączenia 
wody/powietrza
Wersje modułów EX można teraz zamawiać z przyłączami wody 
i powietrza na ściance 2 lub 4. Dzięki opcji wyboru pojawia się 
możliwość stworzenia asymetrycznej instalacji. 

Instalacja, w której przyłącza wszystkich 
produktów umieszczono na ściance 2.

 
Ścianka 2 Ścianka 4

Jednolite wzornictwo
Jeżeli istnieje większe zapotrzebowanie na powietrze, 
a jednocześnie wskazane jest zachowanie jednolitego 
wzornictwa w pomieszczeniu, rozwiązaniem jest moduł 
nawiewny PARASOL EX w wersji C (bez wymiennika ciepła).



Elastyczna konstrukcja
Rodzina produktów PARASOL EX składa się z wybranych 
modułów idealnie przystosowanych do montażu podwiesza-
nego bez podwieszanego sufitu. W standardzie dostępnych 
jest wiele opcji kolorystycznych, a także wzorów perforacji, 
dzięki czemu można dopasować stronę wizualną modułów 
do wielu różnych środowisk. Ponadczasowy projekt osłony 
sprawia, że pasuje ona zarówno do tradycyjnego otoczenia 
biurowego, jak i do biur utrzymanych w bardziej industrialnej 
estetyce. 

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

Opcjonalny kolor
W standardzie produkt jest dostępny w sześciu różnych  
kolorach, ale istnieje również możliwość zamówienia modułów 
w kolorach niestandardowych.

Wybór wzorów perforacji
Produkt jest dostępny w 3 różnych wzorach perforacji.

Lokalni przedstawiciele
Swegon dysponuje siecią wykwalifikowanych inżynierów 
i techników, którzy zawsze znajdują się blisko klienta. Prze-
prowadzają oni odbiory techniczne, naprawy i konserwacje 
systemów wentylacyjnych. 

W naszych magazynach części zamiennych można znaleźć 
różne elementy i akcesoria, przeznaczone również dla star-
szych wersji naszych produktów.

Wiedza ekspercka
Technicy firmy Swegon posiadają szeroką wiedzę ekspercką 
z zakresu systemów wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji 
wnętrz. W firmie Swegon dokładamy wszelkich starań, aby 
utrzymać naszą pozycję lidera branży. Przywiązujemy wielką 
wagę do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji naszych tech-
ników, aby byli na bieżąco z nowinkami technicznymi.

Dzięki temu zawsze dysponujemy odpowiednimi zasobami 
i możliwościami, aby wspomagać naszych klientów przy 
tworzeniu i utrzymywaniu niezawodnych systemów.

Obsługa i konserwacja
W zakres szerokiego wachlarza oferowanych przez nas usług 
wchodzi odbiór techniczny różnorodnych rozwiązań systemowych,  
a także diagnostyka, naprawy i konserwacja. Oferujemy również 
monitorowanie obiektów należących do klienta, włącznie z  
aktualizacjami oprogramowania i usługami związanymi z  
zapobieganiem awariom.

Serwis posprzedażny
Swegon zawsze dąży do wspomagania swoich klientów w  
znajdowaniu optymalnych rozwiązań dla konkretnych obiektów 
 – bez względu na lokalizację. 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 wysoce nieprawdopodobnym przypadku, gdy jakikolwiek 
nasz produkt lub wykonana przez nas usługa nie będzie 
spełniać oczekiwań, klient zawsze może być spokojny – są 
one objęte gwarancją. 

Długoterminowy partner




