
Oversigt

VANDBÅRNE KLIMAANLÆG
Optimalt indeklima med behovsstyrede, 
energieffektive produkter
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Et optimalt indeklima indebærer, at du oplever en behagelig temperatur, du slipper for at høre 
støj og føle træk. Du trives ganske enkelt i rummet og kan fokusere på dit arbejde på kontoret, 
i konferencelokalet eller slappe af på dit hotelværelse. 

Swegons vandbårne produkter har vand som energibærer. Vand er vores naturlige livskilde, og 
vandets egenskaber som køle- og varmebærer giver kapacitet til effektivt at temperere hvert 
rum efter behov. Der er ikke behov for ventilatorer, hvilket gør rummet stille og behageligt. 
Induktionsprincippet gør, at de vandbårne produkter har en høj kapacitet for en effektiv 
opblanding med rumluften og tilfører høj køleeffekt uden risiko for træk.

Swegons vandbårne produkter er lette at installere og vedligeholde og kan nemt tilpasses, 
hvilket sikrer, at produkterne kan opfylde både dagens og morgendagens behov. Vand kan  
bære mere energi end luft, og giver på denne måde et mere effektivt system, der kræver 
mindre installationsplads. Driftsomkostningerne er lave, og vandbårne systemer er et godt 
miljøvalg.

Takket være det stilrene design, falder vores klimabafler godt ind i alle miljøer. 

Swegons vandbårne komfortmoduler, kølebafler og facadesystemer leverer et optimalt 
indeklima!

Optimalt indeklima med  
Swegons vandbårne produkter

"Det bedste  
indeklima 

 for mennesker 
 og miljø"
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Et komfortmodul til ethvert behov
PARASOL er et komfortmodul, som kombinerer klimabaflernes effektivitet 
med armaturets fleksibilitet 
Mennesker trives, har det godt og kan lettere fokusere, når indeklimaet er optimeret. På kontorer, i konference-
lokaler og på andre arbejdspladser er indendørskomforten af største vægt for menneskers trivsel og for deres 
produktivitet. Når tilført luft hurtigt blandes med rumluften, og når spredningsbilledet kan justeres sektionsvis 
på alle sider af produktet, bliver komforten optimal, og alle i rummet har det godt og kan fokusere på vigtige 
opgaver.

Et komfortmodul adskiller sig fra en klimabaffel ved at det distribuerer luft i fire retninger i stedet for to. Dette 
maksimerer arealet for opblanding af tilført luft med rumluften, hvilket betyder, at man kan udtage en høj effekt 
uden at optage mere plads end nødvendigt i loftet.

PARASOL Zenith er udviklet til at håndtere store variationer i tilluftmængde, køle- og varmebehov. Det brede 
driftsområde giver mulighed for tilpasninger til brugerne uden at ændre systemet. Den høje kølekapacitet gør, at 
der kan benyttes et lavere kanaltryk eller højere kølevandstemperatur, hvilket giver perfekt rumkomfort og sparer 
energi. Den har lav vægt, kompakte mål og valgbare lufttilslutninger på kort- eller langside, hvilket gør den let at 
installere.

PARASOL Classic er en pålidelig og omkostningseffektiv del af et indeklimasystem. Den har en god ydeevne og 
store muligheder for at tilpasse luftspredningen efter rummenes behov.

4

PARASOL

4



5



Forskellige styreplatforme
Aktivitetsniveauet på kontorer og i konferencerum varierer i løbet af døgnet, derfor er det vigtigt at tilpasse ven-
tilationen for at undgå at ventilere tomme lokaler, som hvis der var høj tilstedeværelse. Med det rette styresystem 
kan der opnås store energibesparelser. Ved eksisterende systemer, eller hvor man har behov for kun at regulere 
vandsiden, kan man også få enklere styring. 

For PARASOL findes der forskellige styremuligheder, som kan tilpasses de virkelige behov i lokalerne.

PARASOL Zenith

PARASOL Zenith 
PARASOL Zenith er et produkt med konstant luft-
mængde, som i standardudførelsen leveres med drejeknap 
til let og hurtig indstilling af en fast luftmængde fra 
spalteåbningen. 

Kan også integreres i WISE-systemet som modul til 
konstant luftmængde med regulering af vandventiler.

PARASOL Zenith VAV 
PARASOL Zenith VAV er et behovsstyret stand-alone 
komfortmodul. Med sin unikke trinløse regulering og 
sit store arbejdsområde sikres det, at vores funktionelle 
regulator, som tilbyder mange I/O, altid leverer den 
korrekte luftmængde til rummet. 

Kan også let integreres i det overordnede system via 
Modbus. 

WISE Parasol Zenith 
Swegons WISE Parasol Zenith tilbyder en unik trinløs 
luftmængderegulering og temperering af rummet.

Med regulering sikres det, at der altid leveres en  
bestemt luftmængde til rummet uanset driftsindstilling.

WISE Parasol Zenith med regulering er fremstillet til 
behovsstyret ventilation, komplet udstyret med ventiler, 
aktuator og styreenhed til trådløs kommunikation, til 
fuld integration i Swegons WISE-system.
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PARAGON, PARAGON Wall
Kompakt envejsblæsende komfortmodul for optimal komfort 

PARAGON Wall 
PARAGON Wall er en variant, som er ekstra velegnet 
til kontorlokaler, hvor enheden placeres i korridorens 
nedhængte loft og risten er det eneste, der installeres 
i rummet.

Ved at benytte samme rist til både distribution af tilført 
luft og recirkulation af tilluft kan PARAGON Wall 
installeres uden for rummet. Fordelene ved at benytte 
rummet over det nedhængte loft i den tilstødende 
korridor er, at der kan udføres service i korridoren, uden 
at der er behov for adgang til det rum, enheden forsyner. 
Med kun en rist, der skal tages hensyn til, er der også 
kun behov for at lave et hul gennem væggen.

PARAGON 
PARAGON er udviklet til at skabe et optimalt indeklima 
først og fremmest i hotelværelser og hospitalsstuer. 

Hotelgæster har altid høje forventninger til et hotel-
værelse og stiller høje krav til deres hotelophold. Det 
skal være stille, trækfrit og have den rette temperatur 
for at føles perfekt. 

At opholde sig i et velventileret, stille og trækfrit rum 
med den rette temperatur er afslappende og sundt. 
Om morgenen vågner gæsten frisk og udhvilet. 
PARAGON ventilerer og har den rette temperatur, 
arbejder stille og er vældigt effektiv. Med en Paragon 
på hotelværelset vil gæsterne komme tilbage.

Fokus ligger på høj komfort og lave driftsomkostninger. 
Produktet drives af et centralt luftbehandlingsaggregat, 
så der er ikke behov for en indbygget ventilator, og 
produktet er vedligeholdsfrit.
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Forskellige styreplatforme
Tilstedeværelsen på et hotelværelse varierer i dagens løb. Det er vigtigt at tilpasse ventilationen efter det faktiske behov af 
hensyn til både komfort og energiforbrug. Behaglig temperatur, frisk luft og at der er stille, går hånd i hånd med gæstens 
velvære og oplevelse af rummet. At regulere indeklimaet efter de faktiske behov vil resultere i et mere behageligt og sundere 
indeklima.

PARAGON

PARAGON 
PARAGON er et produkt med konstant luftmængde, som 
i standardudførelsen har en justerskrue til let og hurtig 
regulering af en konstant luftmængde fra spalteåbningerne.

Produktet kan også integreres i WISE-systemet som modul 
til konstant luftmængde med regulering af vandventiler.

PARAGON VAV 
PARAGON VAV er et komfortmodul med integreret regulering.  
Den har en unik spalteåbning, som gør, at vi altid kan  
garantere den rette luftstrøm ind i rummet via vores 
funktionelle regulator med mange I/O-muligheder. 

Produktet kan også let integreres i et CTS-system via Modbus.

WISE Paragon 
Swegons WISE Paragon tilbyder en unik trinløs luftmængde-
regulering og temperering af rummet.

Med regulering sikres det, at der altid leveres en bestemt 
luftmængde til rummet uanset driftsindstilling.

WISE Paragon med regulering er fremstillet til behovsstyret 
ventilation, komplet udstyret med ventiler, aktuator og 
styreenhed til trådløs kommunikation, med henblik på fuld 
integration i Swegons WISE-system.
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Forskellige styreplatforme
Tilstedeværelsen på et kontor varierer i dagens løb. Det er vigtigt at tilpasse ventilationen efter det faktiske behov af hensyn 
til både komfort og energiforbrug. Behaglig temperatur, frisk luft og at der er stille på kontoret er vigtige faktorer for et 
sundt og behageligt arbejdsmiljø. At regulere indeklimaet efter de faktiske behov vil resultere i et mere behageligt og sundt 
indeklima, hvilket er en forudsætning for en effektiv arbejdsdag.

PARAGON Wall

PARAGON Wall
PARAGON Wall er et produkt med konstant luftmængde, 
som i standardudførelsen har en justerskrue til let og hurtig 
regulering af en konstant luftmængde fra spalteåbningerne.

Produktet kan også integreres i WISE-systemet som modul 
til konstant luftmængde med regulering af vandventiler.

PARAGON Wall VAV 
PARAGON Wall VAV er et komfortmodul med integreret 
regulering. Den har en unik spalteåbning, som gør, at vi 
altid kan garantere den rette luftstrøm ind i rummet via 
vores funktionelle regulator med mange I/O-muligheder.

Produktet kan også let integreres i et CTS-system via 
Modbus.

WISE Paragon Wall
Swegons WISE PARAGON Wall tilbyder en unik trinløs luft-
mængderegulering og temperering af rummet.

Med regulering sikres det, at der altid leveres en bestemt 
luftmængde til rummet uanset driftsindstilling.

WISE Paragon Wall med regulering er fremstillet til behovs-
styret ventilation, komplet udstyret med ventiler, aktuator 
og styreenhed til trådløs kommunikation, med henblik på 
fuld integration i Swegons WISE-system.
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PACIFIC
En aktiv klimabaffel, som tilpasses efter rummet for  
optimal komfort
PACIFIC er et produkt, som tilpasses rummet – og du er altså ikke nødt til at tilpasse rummet efter PACIFIC. 
Det stilrene design i kombination med den store fleksibilitet gør, at den falder fint ind i det omgivende miljø. 
Der er altid en variant, som opfylder behovsvariationerne af luftmængde, kølekapacitet, opvarmningskapacitet 
og lydkrav. 

PACIFIC kan køle, varme og ventilere. Den er modulopbygget for at opfylde markedets krav til forskellige lofter. 
Der opnås optimal komfort i rummet ved at man sektionsvis kan regulere både luftmængde og spredningsbillede 
langs langsiderne. Valgfriheden for placering bliver stor, og rummet bliver trækfrit.

Hvis aktiviteterne i et lokale ændres, kan PACIFIC let justeres, således at komforten bliver optimal ud fra de nye 
forudsætninger.

Produktet består af et kapacitetsmodul og et designmodul, som kan bestilles med forskellige mål for let at få adgang 
til tilslutninger osv. PACIFIC er et produkt som falder ind i omgivelserne og bekymringsfrit leverer et optimalt klima.
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Facadeapparat for maksimal komfort med minimal  
installationsplads
Visse kontorer og konferencelokaler har begrænset plads til ventilation, men har alligevel behov for optimal komfort 
for at brugerne skal trives og føle sig godt tilpas i lokalerne. PRIMO er perfekt til rum med små mål, da den til 
trods for sit kompakte format opfylder alle krav til et moderne klimaanlæg, dvs. høj luftkvalitet uden træk og støj. 

PRIMO er et facadesystem, som kan køle, varme og ventilere. Lavt modtryk betyder lavt støjniveau og lave energi- 
omkostninger. Hele systemet lægges langs facaden, hvilket medfører at der ikke er behov for installationsplads i 
gulv, loft eller korridor. 

PRIMO er opbygget i moduler og er derfor lige egnet til nybyggeri som til renovering og udskiftning af ældre 
induktions- og miniluftapparater. Modulerne bygger på måltilpassede præfabrikerede dele, som giver en hurtig 
og let montering. 

Facadesystemets kerne består af facadeapparater i forskellige længder afhængigt af luftmængde-, køle- og 
varmebehov samt støjkrav. Installationen forenkles, og kvaliteten sikres via måltilpassede præfabrikerede rør 
og kanaler. Der kan vælges flere forskellige indkapslinger efter behov og designkrav. 

PRIMO
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WISE
Behovsstyret indeklima har 
aldrig været lettere

Hvad er WISE?
WISE er et komplet system med alle de produkter du 
skal bruge til dit 
indeklima, inklusive et smart styresystem og en let 
anvendelig bruger- 
grænseflade. 

Indbygget i systemet er også mange års viden, hvilket 
forenkler byggeprocessen, fra projektering til idrift-
sættelse, og skaber fleksibilitet ved tilpasninger til 
fremtidige brugere.

Det grundlæggende formål med WISE er at tilpasse 
indeklimaet til nøjagtigt det niveau, der er behov for. 
Det ventilerer, køler og varmer hverken for meget 
– hvilket koster energi – eller for lidt – hvilket har en 
negativ indvirkning på komforten, men kun når og så 
meget der er behov for. Med WISE kan du kombinere 
høj energieffektivitet, perfekt indeklima og fuldt over-
blik over hele systemet.

Swegon stod som vinder af den 18. 
 runde af Stora Inneklimatpriset 

med systemet Wise. Dette er tredje 
 gang Swegon har fået Stora  

Inneklimatpriset. 
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Behovsstyret ventilation med WISE
Internet of things er en sammenfattende betegnelse 
for kommunikation mellem produkter og mennesker 
via internettet. Med WISE gør teknikken for alvor sit 
indtog i indeklimabranchen.

Den nye WISE udgør toppen af Swegons brede udbud, 
og giver en masse merværdi ud over et godt indeklima.

Swegon har løsningen
WISE støtter forskellige kombinationer af indeklima-
systemer. Kombiner vand- og luftbårne produkter 
inden for bygningen, helt fra etageplan til zone- og 
rumniveau.

En bygning kan rumme flere forskellige aktiviteter.  
Et eksempel på dette kan være kontorer, butikker, 
skolevirksomhed, hoteller og boliger. WISE er et fleksibelt 
system. Systemet kan tilpasses til at opfylde alle 
virksomheders behov og ønsker, selv når de varierer 
over tid.

Med WISE præsenteres yderligere funktionalitet og 
endnu et begreb – DCIC eller Demand Controlled   
Indoor Climate. Nu tilbydes en komplet løsning for 
hele indeklimaet, luftbaseret og vandbaseret, hver for 
sig eller i kombination.

Swegon Connect
Et behageligt og energieffektivt indeklima er en god 
investering for alle. Regelmæssig vedligeholdelse er 
vigtigt for produktets levetid og tilstand samt for 
indeklimaets kvalitet. Swegon Connect effektiviserer 
overvågning, optimering, logning, support og vedlige-
holdelse, og kan hurtigt blive en rentabel investering.

At kunne planlægge vedligeholdelse på forhånd og 
allokere de rette ressourcer sparer både tid og penge. 
Mange opgaver kan desuden fjernhåndteres, hvilket 
er ensbetydende med yderligere besparelser. Efter      
behov kan Swegons teknikere koble sig op til anlægget. 
Dette skaber forudsætninger for eksempelvis forenklet 
garantihåndtering.

Swegon Connect giver brugeren fuld kontrol, uanset 
dennes geografiske placering. Alle systemets produkter 
med indbygget webserver kan nås og håndteres via 
Swegon Connect.

Swegon Connect kan let tilsluttes både Swegons luft-
behandlingsaggregat og indeklimaanlæg.

Intelligente produkter og 
systemer

Swegon Connect

SuperWISE
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Integrerede i nedhængt loft

PARASOL Classic PARASOL Zenith PARASOL Zenith VAV

Aktivt, fleksibelt komfort-
modul til ventilation, køling 
og opvarmning. Findes også 

med elvarme

Højtydende aktivt komfort-
modul til ventilation, køling 

og opvarmning

Energibesparende 
aktivt komfortmodul til 
behovsstyret ventilation   

• 4-vejs luftdistribution med fleksibel 
luftmængde og  justerbar luftretning 
for højeste komfort

• Dyser, som er nemme at indstille, 
kombineret med Swegons ADC 
giver maksimal komfort og 
fleksibilitet

• Høj effekt på lille loftområde

• Kan bestilles med monteret 
automatik og trådløs  
kommunikation

• Underpladen kan vippes ned for 
let adgang til batteriet

• Tilluft, tilluft/køling, tilluft/ køling/
varme, (el eller vand)

• PlusFlow-variant med ekstra 
store luftmængder til for eksempel 
konferencelokaler

• 4-vejs luftdistribution med fleksibel 
luftmængde og justerbar luft-
retning for højeste komfort

• Kan integreres i WISE-systemet

• Optimeret til lavt energiforbrug

• Stort spænd mellem laveste og 
højeste luftmængde

• Håndterer høje luftmængder ved 
lave driftstryk

• Let installation som følge af lav 
vægt, kompakte mål og valgbar 
lufttilslutning på kort- eller 
langside

• Nem montage for tids- 
besparende installation

• Flot design med valgbare  
perforeringsmønstre

• Hygiejneudførelse som tilvalg til 
hospitalsbrug

• 4-vejs luftdistribution med 
fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning for højeste komfort

• Udstyret med automatik til 
stand-alone eller tilslutning mod 
BMS via Modbus

• Integreret spjæld til trinløs luft-
mængderegulering 0-100 % giver 
et komplet produkt

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling tilpasses 
efter behov

• Optimal komfort med mulighed  
for individuel regulering på   
produkt- eller rumniveau

• Stort driftsområde i et og 
samme produkt, hvilket forenkler 
projektering

Luftmængde

Op til 85 l/s (300 m3/h)

Kapacitet

Køling:  Op til 2055 W 
Varme:  Vand: Op til 2700 W 
 Elektrisk: Op til 1000 W

Størrelse 

600x600 eller 600x1200 mm. 
Højde: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Luftmængde

Op til 100 l/s (360 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 2135 W 
Varme: Vand: Op til 3500 W

Størrelse

600x600/1200/1800 med tilpasning 
til flere forskellige loftssystemer. 
Højde: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 

Luftmængde

Op til 100 l/s (360 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 2135 W 
Varme: Vand: Op til 3500 W

Størrelse

600x600/1200/1800 med tilpasning 
til flere forskellige loftssystemer. 
Højde: 220/250/290 mm. 
(Ø125/160/200) 
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Integrerede i nedhængt loft

WISE Parasol WISE Parasol Zenith Swegon PACIFIC

Aktivt komfortmodul 
til WISE til behovsstyret 

ventilation

Aktivt komfortmodul 
til WISE til behovsstyret 

ventilation

Aktiv klimabaffel til 
ventilation, køling og 

opvarmning. Findes også 
med elvarme 

• 4-vejs luftdistribution for behovs-
styret indeklima, integreret i 
Swegons styreplatform WISE

• Komplet produkt med alle   
komponenter monteret fra 
fabrikken og med mulighed for 
let at tilslutte alt rumtilbehør ved 
hjælp af scanner og håndterminal

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling sker nøjagtigt 
efter behov

• Optimal komfort med mulighed  
for individuel regulering på    
produkt- eller rumniveau

• Enkel installation 

• 4-vejs luftdistribution for behovs-
styret indeklima, integreret i 
Swegons styreplatform WISE

• Integreret spjæld til trinløs luft-
mængderegulering 0-100 % giver 
et komplet produkt

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling tilpasses 
efter behov

• Optimal komfort med mulighed  
for individuel regulering på    
produkt- eller rumniveau

• Nem installation og tilslutning til 
WISE-systemet

• Stort driftsområde i et og samme 
produkt forenkler projektering

• Fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning

• Kan tilpasses eksisterende behov 
før, under og efter installationen

• Høj effekt og gode komfort-
egenskaber

• Måltilpassede moduler til  
integration i loft

• Serieforbindelse er mulig

Luftmængde

Op til 85 l/s (300 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 2055 W 
Varme: Vand: Op til 2700 W 
Elektrisk: Op til 1000 W

Størrelse

600x600/1200 med tilpasning til flere 
forskellige loftssystemer. 
Højde: 220 mm. (PF: 240 mm) 

Luftmængde

Op til 100 l/s (360 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 2135 W 
Varme: Vand: Op til 3500 W

Størrelse 

600x600/1200/1800 med tilpasning til 
flere forskellige loftssystemer. 
Højde: 220/250/290 mm 

Luftmængde

Op til 75 l/s (200 m3/h) 

Kapacitet

Køling: Op til 3400 W 
Varme: Vand: Op til 3500 W 
 Elektrisk: Op til 1000 W

Størrelse 

Længde: 1194-3043 mm.  
Bredde: 594-667 mm. 
Højde: 163-277 mm.
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Frithængende i loft

PARASOL EX ADAPT Parasol EX WISE Parasol EX

Aktivt komfortmodul 
til ventilation, køling og 

opvarmning 

Energibesparende 
komfortmodul

Aktivt komfortmodul 
til WISE til behovsstyret 

ventilation 

 

 
• 4-vejs luftdistribution med 

fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning for højeste komfort

• Luftspredning med højeste   
komfort uafhængigt af  
installationsstedet i rummet

• For at få et ensartet design i 
rummet findes der også en 
designkappe til at dække luft-
tilslutningskanalen 

• 4-vejs luftdistribution med 
fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning for højeste komfort

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling tilpasses 
efter behov

• Optimal komfort med mulighed  
for individuel regulering på   
produkt- eller rumniveau

• Indbygget styring, som helt auto-
matisk styrer indeklimaet

• 4-vejs luftdistribution med 
fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning for højeste komfort

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling tilpasses 
efter behov

• Optimal komfort med mulighed 
for individuel regulering på   
produkt- eller rumniveau

• Alt rumtilbehør er let at tilslutte 
ved hjælp af scanner og hånd-
terminal

Luftmængde

Op til 55 l/s (200 m3/h) 

Kapacitet

Køling: Op til 1930 W 
Varme: Op til 2450 W

Størrelse

690 x L=690 eller 1290 mm 
Højde: 250 mm

Luftmængde

Op til 55 l/s (200 m3/h) 

Kapacitet

Køling: Op til 1930 W 
Varme: Op til 2450 W

Størrelse

690 x L=690 eller 1290 mm 
Højde: 250 mm

Luftmængde

Op til 55 l/s (200 m3/h) 

Kapacitet

Køling: Op til 1930 W 
Varme: Op til 2450 W

Størrelse

690 x L=690 eller 1290 mm 
Højde: 250 mm

                  

20



Frithængende i loft Facade

ADRIATIC VF FRB PRIMO

Aktiv klimabaffel til 
ventilation, køling og 

opvarmning

Passiv kølebaffel til 
komfortkøling, hvor der 

allerede er installeret 
ventilation og varme

Aktiv klimabaffel til 
placering op ad facaden  

• Fleksibel luftmængde og justerbar 
luftretning

• Høj effekt og gode komfort-
egenskaber

• Indbygget cirkulationsluftåbning i 
underdelen

• Tilslutningsdele, ventiler og spjæld 
skjules let med en flot tilslutnings-
kappe

• Flot design og ekstrem lav højde 
giver forudsætninger for at falde 
ind i alle miljøer

• Høj effekt selv ved store  
temperaturforskelle mellem 
indløb og retur

• Ingen bevægelige dele og ingen 
støjafgivelse

• Minimalt pladsbehov

• Designet med blide former, så den 
kan falde ind i alle miljøer på en 
naturlig måde

• Ingen bevægelige dele, ingen 
støjafgivelse og er vedligeholdsfri

• Tilslutningsdele og ventiler skjules 
let med en flot tilslutningskappe

• Ventilation, køling og opvarmning 
(el eller vand)

• Varmer også uden ventilation via 
egenkonvektion

• Stor mulighed for objektspecifik 
tilpasning af udseendet

• Op til 10 apparater kan serie-
forbindes

• Tilpasset både til nybyggeri og 
renovering 

• Hurtig og nem montering, 
eftersom modulerne bygger på 
måltilpassede præfabrikerede dele

Luftmængde

Op til 60 l/s (220 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 2400 W 
Opvarmning: Op til 3400 W

Størrelse 

Længde: 1200-3600 mm.  
Bredde: 363 mm.  
Højde: 172 mm.

Kapacitet

Køling: Op til 1000 W

Størrelse

Længde: 1200-3900 mm.  
Bredde: 290, 430 mm.  
Højde: 123, 133 mm.

Luftmængde

Op til 45 l/s (160 m3/h)

Kapacitet

Køling: Op til 1930 W  
Varme, vand: Op til 2030 W  
Varme, elektrisk: Op til 1000 W

Størrelse

Længde: 600-1600 mm.  
Højde: Fra 365 mm. 
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Væg/loft
Vinkel

PARAGON PARAGON VAV WISE Paragon

Aktivt komfortmodul 
til ventilation, køling og 

opvarmning 

Energibesparende 
aktivt komfortmodul til 
behovsstyret ventilation

Aktiv komfortmodul till WISE  
för behovsstyrd ventilation

• Kompakt komfortmodul til hoteller 
og sengestuer

• Ventilation, køling og opvarmning 
(el eller vand)

• Produkt med konstant luftmængde 
og justeringsskrue til let og hurtig 
regulering af en konstant luft-
mængde fra spalteåbningerne

• Produktet kan også integreres i WISE- 
systemet som modul til konstant 
luftmængde med regulering af 
vandventiler

• Enkel installation med to valgbare 
vandtilslutningssider og centreret 
lufttilslutning

• Findes også med valgbar fabriks-
monteret automatik

• Regulerbar luftretning ADC og 
justerbare lameller

• Lav konstruktionshøjde

• Behovsstyret komfortmodul til 
hoteller og sengestuer

• Komfortmodul til behovsstyret 
indeklima

• Udstyret med automatik til stand-
alone eller tilslutning mod BMS via 
Modbus

• Komplet produkt med integreret 
spjæld til trinløs luftmængde-
regulering 0-100 %

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling sker nøjagtigt 
efter behov, hverken mere eller 
mindre

• Ventilation, køling og opvarmning 
(el eller vand)

• Enkel installation med to valgbare 
vandtilslutningssider og centreret 
lufttilslutning

• Regulerbar luftretning ADC og 
justerbare lameller

• Lav konstruktionshøjde

• Komfortmodul til behovsstyret 
indeklima, integreret i Swegons 
styreplatform WISE

• Kompakt komfortmodul til hoteller 
og sengestuer

• Komplet produkt med integreret 
spjæld til trinløs luftmængderegu-
lering 0-100 %

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling sker nø-
jagtigt efter behov, hverken mere 
eller mindre

• Højeste mulige komfort med mu-
lighed for individuel regulering på 
produkt- eller rumniveau

• Nem installation og tilslutning til 
WISE-systemet

• Stort driftsområde i et og samme 
produkt forenkler projektering

Luftmængde
Op til  85 l/s (306 m3/h) 
Kapacitet
Køling: Op til 3180 W  
Varme: Vand: Op til 5060 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse 
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 205 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.

Luftmængde
Op til 85 l/s (306 m3/h)
Kapacitet
Køling: Op til 3180 W  
Varme: Vand: Op til 5060 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 205 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.

Luftmængde
Op til 85 l/s (306 m3/h)
Kapacitet
Køling: Op til 3180 W  
Varme: Vand: Op til 5060 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 205 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.
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Væg
Bagkant

PARAGON Wall PARAGON Wall VAV WISE Paragon Wall

Aktivt komfortmodul 
til ventilation, køling og 

opvarmning

Energibesparende 
aktivt komfortmodul til 
behovsstyret ventilation

Aktiv komfortmodul till WISE  
för behovsstyrd ventilation

• Kompakt komfortmodul til kontorer

• Ventilation, køling og opvarmning 
(vand eller el)

• Produkt med konstant luftmængde 
og justeringsskrue til let og hurtig 
regulering af en konstant luft-
mængde fra spalteåbningerne.

• Tilpasset installation i rummets 
bagkant og placeres med fordel 
over den tilstødende korridors 
nedsænkede loft

• Produktet kan også integreres i WISE- 
systemet som modul til konstant 
luftmængde med regulering af 
vandventiler

• Enkel installation med to valgbare 
vandtilslutningssider og centreret 
lufttilslutning

• Findes også med valgbar fabriks-
monteret automatik

• Komfortmodul til behovsstyret 
indeklima

• Kompakt komfortmodul til kontorer

• Tilpasset installation i rummets 
bagkant og placeres med fordel 
over den tilstødende korridors 
nedsænkede loft

• Udstyret med automatik til stand-
alone eller tilslutning mod BMS via 
Modbus

• Komplet produkt med integreret 
spjæld for trinløs luftmængde-
regulering 0-100 %

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling sker nøjagtigt 
efter behov, hverken mere eller 
mindre

• Ventilation, køling og opvarmning 
(el og vand)

• Enkel installation med to valgbare 
vandtilslutningssider og centreret 
lufttilslutning

• Komfortmodul til behovsstyret 
indeklima, integreret i Swegons 
styreplatform WISE

• Kompakt komfortmodul til kontorer

• Tilpasset installation i rummets 
bagkant og placeres med fordel 
over den tilstødende korridors 
nedsænkede loft

• Komplet produkt med integreret 
spjæld for trinløs luftmængde-
regulering 0-100 %

• Ventilation, køling og opvarmning 
(el og vand)

• Energieffektiv drift, da ventilation, 
opvarmning og køling sker nøjagtigt 
efter behov, hverken mere eller 
mindre

• Højeste mulige komfort med 
mulighed for individuel regulering 
på produkt- eller rumniveau

• Nem installation og tilslutning til 
WISE-systemet

Luftmængde
Op til 85 l/s (306 m3/h)
Kapacitet
Køling: Op til 2682 W  
Varme: Vand: Op til 4274 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 286 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.

Luftmængde
Op til 85 l/s (306 m3/h)
Kapacitet
Køling: Op til 2682 W  
Varme: Vand: Op til 4274 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 286 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.

Luftmængde
Op til 85 l/s (306 m3/h)
Kapacitet
Køling: Op til 2682 W  
Varme: Vand: Op til 4274 W 
Varme, Elektrisk: 1000 W
Størrelse
Bredde: 800, 1100, 1400 mm.  
Højde: 286 mm.  
Dybde: 722 (+0-20)mm.
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En langsigtet partner
Drift og vedligeholdelse
Vores udbud er bredt, og vi idriftsætter forskellige 
systemløsninger, samt tilbyder fejlfinding, reparation 
og vedligeholdelse.

Eftermarked
Swegon arbejder hårdt for på bedst mulige måde at 
hjælpe dig som kunde med at finde den rette løsning 
til din ejendom. Ved f.eks. renovering giver vi forslag 
til, hvad der kan være den bedste løsning for dig, både 
hvad angår plads, driftsomkostninger og virksomhed. 
Hvis det skulle vise sig, at det vi har leveret, ikke 
fungerer som det skal, har du som kunde vores trygge 
produktgaranti at sætte din lid til.

Nærhed
Swegon har en organisation af kvalificerede teknikere 
i nærheden af dig. De udfører indregulering, reparation 
og vedligeholdelse af ventilationssystemer. Vores 
reservedelslager fører reservedele og tilbehør, også til 
ældre produktversioner.

Kompetence
Swegons teknikere har en solid spidskompetence 
inden for ventilation, køling og indeklimasystemer. 
Swegon værner om hele tiden at ligge i forkanten 
og lægger stor vægt på at uddanne og holde vores 
teknikere opdateret med det sidste nye inden for 
branchen.

Derfor har vi altid det rette værktøj og de rette 
forudsætninger, til på bedst mulige måde at gøre din 
hverdag lettere.
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Swegon i verden

CitizenM Hotel, Glasgow

Stockholm Waterfront

BBVA hovedkontor, Madrid

Karolinska Institutet, Stockholm
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Gå gerne ind på vores hjemmeside 
www.swegon.com

ANZ Tower, AucklandScandic Victoria Tower, Stockholm

Quality Hotel Rivers Station, Drammen Volkswagen, Dresden
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