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GOLD

Valmis suhtlema täna ja tulevikus 
ilma lisakuludeta.





…oleks lihtsalt suurepärane kui saaks:

• Reguleerida õhuhulka vastavalt inimeste arvule

• Suurendada kütte- või jahutusvõimsust vastavalt vajadusele

• Võimaldada igal ruumil reguleerida oma sisekliimat

…lahendusega mis on:

• Kõik hinnas – kõik mida vajad ühest kohast

• “Plug and play” – valmis ühendamiseks ja kasutamiseks

• Paindlik – palju erinevaid võimalusi iga olukorra jaoks

• Tõeline mugavus – nii hea sisekliima, et te ei märkagi seda
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ADAPT õhujagaja

Ideaalne õhul põhinevale DCV süsteemile

• Kindlustab kõrgeima mugavuse

• Tagab madalaima ventilaatori                              
võimsuse

• Säästab energiat ja raha

• Integreeritud kontroller

• Saab hakkama suurte rõhulangudega

• Lihtne kombineerida veesüsteemidega





ADAPT Parasol

Loodud spetsiaalselt DCV süsteemidele

• Muutuv õhuhulk vastavalt ruumi vajadusele

(Integreeritud muutuva õhuhulga klapp)

• Kütte ja jahutuse reguleerimine                                     
vastavalt vajadusele

• Integreeritud kontroller 
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CONTROL Damper

Tsooni klapp:

• Rõhu reguleerimine vahemikus 10-300 Pa

• Õhuhulga mõõtmine

• Ühendus ruumi taseme ja süsteemi 
taseme vahel
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Super WISE

Tsentraalne kommunikatsiooniseade      
WISE toodete jaoks

• Teades tsooniklappide asendit 
optimeerib  GOLDi töödoptimeerib  GOLDi tööd

• Määratleb automaatselt kõik tooted 
süsteemis ja loob ülevaatliku struktuuri

• Integreeritud veebileht ligipääsuks   
ruumi- ja tsoonitaseme seadmetele.





• Optimeerib kütte- ja jahutusvee tempera-
tuure veepõhiste ruumiseadmete jaoks

• Õige jahutusvee temperatuur 

All Year Comfort: Vajadusel põhinev 
kütte- ja jahutuse reguleerimine

• Õige jahutusvee temperatuur 
jahutuspalkides

• Õige küttevee temperatuur 
mugavusmoodulites ja radiaatorites 

• Kastepunkti kompenseerimine
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Gradiir

TEAL W võimalused

Külmamasin / soojuspump

Kondensaator
Kaev

Maakontuur

Vedeliku jahuti





Lihtne kontroller jahutusseadme ja 
sisekliima süsteemi vahel

• Plug n’ play
• Säästab aega ja raha

SMART Link

Intelligentne vajaduspõhine 
temperatuuride optimeerimine

• Külmamasin töötab ainult nii palju kui 
vaja, kasutades kõrgemat temperatuuri 
nii palju kui võimalik

• Säästab energiat ja raha








Reguleerimine – jahutusreziim

SMART Link
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Reguleerimine – küttereziim




SMART Link
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Üks värav kõikide Swegoni komponentide juurde

NESTORNESTOR
Kuni 8 
GOLDi

Kuni 8 Super
WISE süsteemi 

1 külmamasin
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NESTOR 

Mida me näeme?

• Süsteemi graafiline esitlus

• Oleku menüü koos oluliste • Oleku menüü koos oluliste 
sisekliima näitajatega

• Lihtne liikuda 
alammenüüdesse





NESTOR – Süsteemi näide



  



Alamsüsteem võib olla ka eraldi hoone







NESTOR – Sisekliima haldussüsteem

Peamised eelised:

• Üks juurdepääsupunkt kõigile 
sisekliima toodetele

• Optimeerimine kõigil tasanditel

• Ühine häirehaldus

• Lihtne ja selge

• Kiire projekteerimine ja paigaldus

• Standartne toode koos 
programmeerimis- ja kasutusjuhendiga 









Tänan teid kuulamast
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