Ceiling Collection

Helposti ideasta todellisuudeksi

Viihtyvyyttä ilman
kompromisseja
Meillä on laaja valikoima projektiisi sopivia tuotteita,
joilla voit säästää suunnitteluaikaa ja välttää tarpeettomat kompromissit.
○○ Oikea tuote jokaiseen sovellukseen
––varmistaa parhaan viihtyvyyden ja ulkonäön.
○○ Ceiling Collection – tuotteita on saatavana sekä tulo –
että poistoilmalaitteina
––yhdenmukainen muotoilu, helppo suunnittelu.
○○ Alhainen äänitaso ja joustava hajotuskuvio
––varmistavat parhaan sisäilmaston.

Helppo asentaa
Ceiling Collection – ilmalaitteet on suunniteltu helpottamaan asennusta.
○○ Pyöreä liitäntä – 360° kiertyvä liitäntälaatikko
––nopea asennus, pienentää käyrien tarvetta kanavistossa
ja parantaa näin ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.
○○ Kaikki liitännät on varustettu tiivisteillä
–– helppo käsitellä, ei vuotoja.
○○ Niittimutteri/taittopelti vaihtoehtona ripustukselle
––nopea asennus.
○○ Vakioetulevy sopii T-palkistoon ja kipsilevykattoon, laaja
valikoima alakattosovituksia
––helppo integroida kaikkiin kattoihin.
○○ Kartonkipakkaus ja pölysuojaus tehtaalla
––minimaalinen vaurioriski.

Suunnittelu

Asennus
ja säätö

Toimiva järjestelmä

Nopeasti ja oikein

Ilmanvaihtokoneiden, jäähdytyskoneiden ja muiden
ilmanvaihtotuotteiden valmistajana ymmärrämme
koko järjestelmän.

ALS-liitäntälaatikko helpottaa säätöä, lyhentää säätöaikaa ja parantaa tarkkuutta.

○○ Kaikki päätuotteet, esim. pellit ja ilmavirtojen säätö
samalta toimittajalta
––helpompi viestintä ja rajaus.
○○ Täydellinen järjestelmän ymmärrys ja tuki
––nopeasti, yksinkertaisesti ja oikein.

○○ Saranoitu ”Quick Access” – etuosa vakiona
––nopea ja turvallinen.
○○ Pellin säätö naruilla
––ergonominen ja aikaa säästävä.
○○ Kiinteä mittauspiste ja mittausletku
––nopea ja tarkka mittaus.
○○ Yksi henkilö voi tehdä säädön
––säästää aikaa ja rahaa.

Quick Access
Saranoitu ja irrotettava ”Quick Access” – etuosa mahdollistaa yksinkertaisen käyttöönoton, puhdistuksen ja
kunnossapidon.
○○ Kaikki sisäiset komponentit käden ulottuvilla
––kattoluukkuja tai kanavien tarkastusluukkuja ei tarvita.
○○ Saranoitu etulevy ja irrotettava pelti
––vapaa pääsy kanavistoon.

Optimaalinen viihtyvyys
Optimaalinen viihtyvyys ja alin äänitaso ALS-liitäntälaatikon ansiosta.
○○ Tasainen virtaus ja ilmanjako etulevyn kautta, rei’itetty
pellin levy
––vedoton ja hiljainen järjestelmä.

Käyttö
ja huolto

Muutos

Valmius tuleville muutoksille
Ajaton muotoilu, joustava ilmanohjaus ja helposti irrotettava etuosa/hajotinosa.
○○ Helppo kunnostaa, pitkä käyttöikä.

Tyytyväiset
loppuasiakkaat!

EAGLE C

HAWK C

Suurtehosuuttimet

Suuri teho katon pinnan
tasoon asennettuna

Koot

Toiminnot

125-600 + ALS 100-125

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*

160-600 + ALS 125-160

Muotoiltu kuvio

Koot


Toiminnot

125-600 + ALS 100-125

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*



160-600 + ALS 125-160

Muotoiltu kuvio



200-600 + ALS 160-200

Säädettävä hajotuskuvio



200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

Pyörretoiminto



250-600 + ALS 200-250

Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.



315-600 + ALS 250-315

Suunniteltu kasettialakatoille



400-600 + ALS 315-400

315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

COLIBRI CC
COLIBRI CR

Säädettävä hajotuskuvio
Pyörretoiminto
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.
Suunniteltu kasettialakatoille



LOCKZONE C

Pienet suuttimet,
tyylikäs muotoilu.

Pyörrehajotin muotoillulla

Koot

Toiminnot

Koot

Toiminnot

125-600 + ALS 100-125

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*



125-600 + ALS 100-125

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*



160-600 + ALS 125-160

Muotoiltu kuvio



160-600 + ALS 125-160

Muotoiltu kuvio



200-600 + ALS 160-200

Säädettävä hajotuskuvio



200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

Pyörretoiminto



250-600 + ALS 200-250

Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.



315-600 + ALS 250-315

Suunniteltu kasettialakatoille



400-600 + ALS 315-400

315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Säädettävä hajotuskuvio
Pyörretoiminto



Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.
Suunniteltu kasettialakatoille



PELICAN C

Rei’itetty hajotin modernilla
Koot

Toiminnot

125-400 + ALS 100-125

Yhteensopivat poistoilmalaitteet*

160-400 + ALS 125-160

Muotoiltu kuvio

200-600 + ALS 160-200

Säädettävä hajotuskuvio

250-600 + ALS 200-250

Pyörretoiminto

315-600 + ALS 250-315




Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.

400-600 + ALS 315-400

Suunniteltu kasettialakatoille



Kattokorkeus < 3 m
Hotellihuoneet, ruokalat, luokkahuoneet,
neuvotteluhuoneet,
toimistot, jne.
Kattokorkeus 3-5 m
Luentosalit, ostoskeskukset, luentosalit,
jne.

Lämmitys/jäähdytys
VAV

Lämmitys/jäähdytys
VAV

Koot ø
Yhteensopivat poistoilmalaitteet*

EAGLE C

COLIBRI C

HAWK C

LOCKZONE C

PELICAN C
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Muotoiltu kuvio
Toiminnot

Säädettävä hajotuskuvio





Pyörretoiminto





Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmav.





Suunniteltu kasettialakatoille





koko 250-400 varten poistoilma

*

• = Ihanteellinen




o = Hyvä





– = Ei suositeltava

Lisätietoa Ceiling Collection ja muista ilmalaitteista löydät osoitteesta www.swegon.com
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Löydä oikea tuote
nopeasti ja helposti!

