Ceiling Collection

Enkelhet från skiss till drift

Komfort utan kompromisser

Designad för installation

Vi har ett brett utbud av produkter som passar dina
projekt, så att du kan spara tid när du planerar och
undviker onödiga kompromisser.

Ceiling Collection luftdonen är designade för att förenkla installationen.

○○ Rätt produkt för varje applikation
––säkerställer högsta nivå av komfort och utseende.
○○ Ceiling Collection luftdonen finns både som till- och
frånluftsdon
––enhetlig design, lätt projektering.
○○ Alltid låg ljudnivå och flexibilitet i luftspridning
––för bästa möjliga inomhusklimat.

Planering

Projektering

○○ Cirkulär anslutning – 360° rotation av anslutningslåda
––snabb installation, minskar behov av böjar i anslutande
kanal för ett bättre fungerande ventilationssystem.
○○ En k-faktor för alla kanal-anslutningsalternativ
––möjliggör för kanalböj direkt mot ALS.
○○ Alla anslutningar med tätning
––lätt att hantera, inget läckage.
○○ Popnut/vikbleck som alternativ för upphängning
––snabb montering.
○○ Standard front passar T-bärverk och gipstak, brett utbud
av innertaksanpassningar
––enkelt att integrera i alla tak.
○○ Kartongförpackning och dammskydd från fabriken
––minimerad risk för skador.

Installation &
Injustering

Fullständig systemsyn

Snabb och korrekt

Som tillverkare av ventilationsaggregat, kylaggregat
och andra ventilationsprodukter förstår vi hela systemet.

ALS anslutningslåda förenklar injustering, förkortar
injusteringstiden och ökar noggrannheten.

○○ En leverantör för alla huvudprodukter, som t.ex. spjäll
och flödeskontroll
––enklare kommunikation och avgränsning.
○○ Full systemförståelse och support
––snabbt, enkelt och korrekt.

○○ ‘Quick Access’ ledad front som standard
––snabbt och säkert.
○○ Spjällreglering med snören
––ergonomiskt och tidsbesparande.
○○ Fast mätpunkt och mätslang
––snabb och noggrann mätning.
○○ Injustering kan göras av en person
––sparar tid och pengar.
○○ ALS finns även i låg bygghöjd samt med två dimensioners skillnad mellan kanalanslutning/donanslutning.

Quick Access
Den gångjärnsledade och löstagbara ”Quick Access” fronten
ger full åtkomst för enkel idrifttagning, rengöring och underhåll.
○○ Alla interna komponenter kan nås
––inget behov av takluckor eller inspektionsluckor i kanal.
○○ Gångjärnsupphängd front och löstagbart insatsspjäll
––fri tillgång till kanalsystem.

Optimal komfort
Optimal komfort med lägsta ljudnivå tack vare anslutningslådan ALS.
○○ Jämn utströmning och luftfördelning över fronten, perforerat
spjällblad
––dragfritt och tyst system.

Drift & Underhåll

Ombyggnad

Framtidssäkrad
Tidlös design, flexibel luftinställning och lätt att byta
luftdonets löstagbara front/spridardel.
○○ Enkel renovering, lång livslängd.

Nöjda
slutkunder!

EAGLE C

HAWK C

Dysdon med högkapacitetsdysa

Hög kapacitet med ”flush design”

Storlekar

Funktioner

125-600 + ALS 100-125

Frånluft i samma utförande*

160-600 + ALS 125-160

Designat mönster

Storlekar


Funktioner

125-600 + ALS 100-125

Frånluft i samma utförande*



160-600 + ALS 125-160

Designat mönster



200-600 + ALS 160-200

Justerbart spridningsmönster



200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

Rotationsfunktion



250-600 + ALS 200-250

Möjlighet till vertikal luftriktning



315-600 + ALS 250-315

Utformad för rektangulära taksystem



400-600 + ALS 315-400

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

COLIBRI CC
COLIBRI CR

Justerbart spridningsmönster
Rotationsfunktion
Möjlighet till vertikal luftriktning
Utformad för rektangulära taksystem



LOCKZONE C

Små dysor, estetisk design

Rotationsdon med designat mönster

Storlekar

Funktioner

Storlekar

Funktioner

125-600 + ALS 100-125

Frånluft i samma utförande*



125-600 + ALS 100-125

Frånluft i samma utförande*



160-600 + ALS 125-160

Designat mönster



160-600 + ALS 125-160

Designat mönster



200-600 + ALS 160-200

Justerbart spridningsmönster



200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

Rotationsfunktion



250-600 + ALS 200-250

Möjlighet till vertikal luftriktning



315-600 + ALS 250-315

Utformad för rektangulära taksystem



400-600 + ALS 315-400

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

Justerbart spridningsmönster
Rotationsfunktion



Möjlighet till vertikal luftriktning
Utformad för rektangulära taksystem



PELICAN C

Perforerad spridare med modern teknik
Storlekar

Funktioner

125-400 + ALS 100-125

Frånluft i samma utförande*

160-400 + ALS 125-160

Designat mönster

200-600 + ALS 160-200

Justerbart spridningsmönster

250-600 + ALS 200-250

Rotationsfunktion

315-600 + ALS 250-315




Möjlighet till vertikal luftriktning

400-600 + ALS 315-400

Utformad för rektangulära taksystem



Takhöjd < 3 m
Hotellrum, matsalar,
klassrum, konferensrum, kontor, etc.

Takhöjd 3–5 m
Hörsalar, köpcentrum,
föreläsningssalar, etc.

Värme/Kyla
VAV

Värme/Kyla
VAV

Storlekar ø
Frånluft i samma utförande*

EAGLE C

COLIBRI C

HAWK C

LOCKZONE C

PELICAN C
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Designat mönster
Funktioner

Justerbart spridningsmönster





Rotationsfunktion





Möjlighet till vertikal luftriktning





Utformad för rektangulära taksystem





Storlek 250-400 för frånluft

*

• = Optimalt




o = Bra





– = Rekommenderas inte

Fullständig information om Ceiling Collection och övriga luftdon finns på www.swegon.com
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Hitta rätt produkt
snabbt och enkelt!

