
PARAGON
En produkt för optimal 
komfort i vårdlokaler

Komfortmodul  
för kyla, värme 
och ventilation



Optimal rumskomfort 
 
PARAGON är en envägsblåsande komfortmodul anpassad för att optimera komforten i vårdrum. 
PARAGON både värmer, kyler och ventilerar för att skapa ett perfekt inneklimat. 
Produkten är anpassningsbar efter vårdtagarnas individulla behov och efter krav som ställs på 
vårdlokaler för att främja läkande. Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, undersöks 
och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet.
Ventilation på vårdrum dimensioneras för att skapa en god inomhusmiljö som befrämjar sömn 
och vila, ökar patienters nöjdhet och valfrihet.

Fastighetsägaren och installatören erbjuds:
• Optimerad kyla och värme

• Valbar styrutrustning som är uppkopplingsbar mot 
styrsystem

• Centrerad luftanslutning för enkel åtkomst 

• Enkel installation tack vare plug & play

• Energieeffektiva och kostnadseffektiva produkter

• Servicevänliga produkter, lätta att underhålla

• Låg bygghöjd

• Flyttbar styrplåt för enkel åtkomst

• Valbar vattenanslutningssida

Vårdtagaren erbjuds:
• Bästa möjliga komfort

• Individuell reglerad temperatur i rummet, helt efter 
vårdtagarens önskemål

• Behagligt ventilerat vårdrum utan drag   

• Låg ljudnivå för god sömn och återhämtning

Våra nya komfortmoduler har många fördelar:



Fördelar!
• Behovsanpassat inneklimat

• Optimerad kyla och värme 

• Platsbesparande och låg bygghöjd

• Slutet system- inga fläktar och ingen kondens

• Enkel installation

• Nöjda vårdtagare

 

Förutom vård- 
rummets utformning, 

dagsljus, stämning och  
förmåga att kännas tryggt  

så behövs ett optimalt inne-
klimat för att befrämja 

 sömn och vila som  
en viktig del i  

helandet. 
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PARAGON med inställningsvred och plint

PARAGON VAV med ställdon, regulator, 
samt ventilställdon 

WISE Paragon med ställdon, ventilställdon 
och regulator WISE CU

Olika styrplattformar
Det är viktigt att kunna anpassa ventilationen efter det 
faktiska behovet både av hälso- och energibesparingsskäl.  
Läkande, vila, sömn och välbefinnande har ett starkt 
samband med inomhusklimatet. Att reglera inomhusklimatet  
efter de faktistka behoven kommer att resultera i mer 
hälsofrämjande och helande inomhusmiljö. 

För PARAGON finns olika styrmöjligheter som kan anpassas 
till de verkliga behoven i lokalerna.

Med rätt styrsystem för vårdanläggningen kan stora energi-
besparingar göras. Vid befintliga system eller där man har 
behov av att endast reglera vattensidan finns även enklare 
styrning att tillgå.

PARAGON  
PARAGON är en konstantflödesprodukt som i standard- 
utförande har ett inställningsvred för enkel och snabb reglering 
av en konstant luftström från spaltöppningarna.

Produkten kan även integreras i WISE-systemet som konstant- 
flödesmodul med reglering av vattenventiler.

Som standard har PARAGON ett inställningsvred och två 
valbara vattenanslutningssidor och finns även med valbar 
fabriksmonterad styrutrustning.

PARAGON VAV
PARAGON VAV är en komfortmodul med integrerad reglering.  
Den har en unik slitsöppning som gör att vi alltid kan 
garantera rätt luftström in i rummet och detta med vår 
funktionella regulator med många I/O-möjligheter.

Som standard har produkten ställdon, regulator samt 
ventilställdon och kan dessutom levereras med extra givare. 
Produktn kan också lätt integreras i ett BMS-system via 
Modbus.

WISE Paragon
Swegons WISE Paragon erbjuder en unik steglös luftflödes-
reglering och temperering av rummet.

Med slitsreglering säkerställs att vi alltid levererar rätt luft-
flöde till rummet oavsett driftslägen.

WISE Paragon med slitsreglering är framtagna för behovs-
styrd ventilation, komplett utrustade med ventiler, ställdon 
och styrenhet för trådlös kommunikation för full integration 
till Swegons WISE-system.

Som standard har produkten ställdon, regulator WISE CU  
samt ventilställdon, samtliga anslutna och klara att  
användas. Produkten kan även fås med ytterligare styr- 
utrustning fabriksmonterad, som ex. WISE SMA och WISE 
daggpunktsövervakning.

Vi kanske ska lägga de här sidorna på olika uppslag för det blir kanske lite trist annars?





 

Anpassa produkten efter behovet
Utrusta PARAGON efter just dina och vårdtagarens behov. Vid beställning kan produkten 
anpassas exakt efter behoven. Lägg till eller ta bort tillbehör så skräddarsyr vi produkten från 
fabrik, helt enligt dina önskemål.

  

 



Närhet
Swegon har en organisation av kvalificerade tekniker i din 
närhet. De utför injustering, reparation och underhåll av 
ventilationssystem. 

Vårt reservdelslager tillhandhåller reservdelar och tillbehör, 
vilket även gäller för äldre produktversioner.

Kompetens
Swegons tekniker har gedigen spetskompetens inom 
ventilation, kyla och inneklimatsystem. Swegon värnar om 
att hela tiden ligga i framkant och lägger stor vikt på att 
utbilda och hålla våra tekniker uppdaterade med det senaste 
inom branschen.

I och med detta har vi alltid rätt verktyg och förutsättningar 
för att på bästa möjliga sätt göra din vardag enklare.

Drift och underhåll
Vårt erbjudande är brett och vi driftsätter olika system- 
lösningar, samt erbjuder felsökning, reparation och underhåll. 
Om ni önskar kan vi övervaka din anläggning och i anslutning 
till detta även uppdatera programvaror samt förebygga fel.

Eftermarknad
Swegon jobbar hårt för att på bästa sätt hjälpa dig som kund 
att hitta rätt lösning för din fastighet. Vid t.ex. renovering ger 
vi förslag på vad som kan vara bästa lösningen för dig, både 
vad gäller utrymme, driftkostnad och verksamhet. Naturligtvis 
hjälper vi er med både demontering och montering av ny 
produkt/lösning.

Om det skulle visa sig att det vi levererat inte fungerar som 
det ska har ni som kund vår trygga produktgaranti att 
förlita er på.

En långsiktig partner




