Frihängande komfortmoduler för kyla, värme
och ventilation
PARASOL EX-FAMILJEN

Designad för att synas

Optimal rumskomfort
PARASOL EX-familjens komfortmoduler tillhör Swegons sortiment för frihängande installation.
Modulerna är utformade för att skapa optimal rumskomfort.
Funktionen 4-vägs luftdistribution i kombination med
Swegons ADC (Anti Draught Control) skapar maximal
inblandningszon och minimerar risken för dragproblem.
De frihängande komfortmodulerna är utformade för att
distribuera luften något uppåtriktat och ger på så vis den
kylda luften större utrymme att blanda sig med rumsluften
innan den når vistelsezonen.

Alla sidor kan ställas in oberoende av varandra så att man
kan distribuera mer eller mindre luft och samtidigt rikta
luften åt önskat håll i lokalen.

Enkelt omställbara dysor i kombination med Swegons ADC
(Anti Draught Control) ger maximal flexibilitet vad gäller
framtida förändringar i rummets utformning.

Modulerna finns i föjande varianter:
•

Tilluft

•

Tilluft och kyla

•

Tilluft, kyla och värme

Tre varianter för olika behov
PARASOL EX bygger på vår PARASOL Classic-familj och har
dysor med möjlighet till assymetriskt luftflöde.
ADAPT Parasol EX och WISE Parasol EX har integrerat spjäll
och dysor.
Beroende på vilken applikation man vill ha i fastigheten
finns en variant för alla behov. Utan styr, styr med möjlighet
till stand-alone/uppkopplingsbar eller som en produkt i ett
WISE-system.
Oavsett vilken variant man väljer, är styrutrustningen alltid
placerad så att man enkelt kan ansluta styr, vatten samt
ventilation i den väl tilltagna öppningen innan man sätter
för täckplåten eller anslutningskåpan.

Standardprodukt utan täckplåt.

Designmodulen är den samma för de tre produkterna.

Standardprodukt med täckplåt.
En komplett WISE Parasol EX innan täckplåten
satts på för att dölja styrutrustningen.

Tilluftvariant C
I vissa rum, som exempelvis konferensrum, finns det ofta
behov av mycket luft. Istället för att komplettera komfortmodulerna i rummet med don, finns PARASOL EX luftvariant C, en komfortmodul utan batteri och med endast
tilluftfunktion.
Förutom att få mycket luft i rummet uppnås även en snygg
design och ett enhetligt intryck då alla produkter ser likadana ut.
Naturligtvis finns luftvariant C i samma valbara kulörer och
perfmönster som övriga komfortmoduler.

Standardprodukt med monterad anslutningskåpa.

Designad för att synas
PARASOL EX-varianterna levererar inte enbart bra IEQ (Indoor Environmental Quality),
de leverarar även snygg design som tål att visas upp.

Valbar vatten-/luftanslutningssida
Nu kan EX-varianterna enkelt beställas med vatten och luftanslutning på sidan 2 eller 4. Valbarheten ger möjlighet att få
ett symmetriskt montage.

Montage med anslutningssida 2 för
produkterna på vänstra sidan och
anslutningssida 4 för produkterna på
högra sidan ger ett symmetriskt montage

Sida 2

Sida 4

Designfokus
Anslutningskåpa
För att dölja anslutande ventilations- och vattenrör finns en
teleskopisk anslutningskåpa. Utan anslutningskåpa uppnår
man en mer "industriell känsla" som passar bra i så väl
moderna nybyggnationer som i äldre lokaler.

Designkåpa
Smarta lösningar på designkåpan gör att åtkomst för service
etc. sker smidigt och allt styrmontage döljs innför kåpan och
skapar ett lugnt och stillfultt intryck.

Enhetlig design
Finns det behov av mer luft och man samtidigt vill bibehålla
en enhetlig design i rummet finns PARASOL EX luftvaraiant
C (utan värmeväxlare).

Montage där man valt anslutningssida 2 på
samtliga produkter.

Flexibel design
PARASOL EX-familjen består av designade komfortmoduler
som passar utmärkt vid frihängande installationer utan
innertak. De finns i ett flertal olika färgval som standard
och går även att få med olika perforeringsmönster, vilket
gör att de passar in i en mängd olika miljöer. Den tidlösa
designen på kåpan gör att de passar in både i traditionell
kontorsmiljö och i mer industriell kontorsdesign.

Valbart perfmönster
Produkten kan fås i 3 olika perfmönster.

Valbar färg
Som standard kan produkten fås i sex olika färger men kan
även beställas i de flesta specialfärger.

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9003

RAL 9010

RAL 7037

En långsiktig partner
Närhet

Drift och underhåll

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

Vårt erbjudande är brett och vi driftsätter olika systemlösningar, 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.

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.

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.

