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Декоративна обшивка PrimoFront

Приточна решетка PrimoFlex

Вентилация, охлаждане и отопление
в една компактна система!
Системата Primo, инсталирана по периметъра на помещението, независимо от малките
си размери, с успех удовлетворява всички изисквания, предядявани към съвременната
климатична система: високо качество на въздуха и комфортна температура - без шум и
конденз, с висока адаптивност и ниско енергопотребление! Primo обезпечава вентила-
ция, охлаждане и отопление. Вграденото контролно оборудване позволява да се управ-
лява климата във всяко помещение/зона.

Primo

Максимален комфорт при
използване на минимална площ
Лесен за транспортиране, разместване и монтаж. Силовите и сигнални кабели се
скриват под декоративния панел на системата.

Суха система без подвижни части
Primo не съдържа подвижни части и няма необходимост от дренажна система. Нис-
ко шумово ниво и отсъствие на конденз.

Лесен монтаж
Системата се изгражда чрез последователен монтаж на модули - съществуват
различни размери и дължини, което прави монтажа лесен и евтин. Системата 
се доставя с настроен в завода дебит, който в последствие може да бъде
лесно променен.



Декоративна обшивка PrimoFront

Приточна решетка PrimoFlex

Вентилация, охлаждане и отопление
в една компактна система!

Primo

Krakow Business Centre, Krakow Poland.

Justice Office, Stockholm Sweden.



A B C

Автоматика Luna

Охлаждане, вентилация, отопление 5 вида дължина

Монтаж

Правилен подбор на апарати за Вашият обект можете да направите с  
програмата ProSelect www.swegon.com

Данни
Производителност
Охлаждане, вода: макс 1926 W
Отопление, вода: макс 2025 W

Дебит
До 6-45 l/s

Налягане 
150-300 Па.

Размери
5 варианта за дължина 600-1600 
mm; Височина 365 mm

Въздуховод 
Ø125, Ø160, Ø200 mm.

www.swegon.com

Вградено управлява-
що оборудване
Автоматика Luna пред-
ставлява комплексна 
система за зонално
регулиране с клапи,
термоелектрически
задвижки и цифрови
контролери, обезпечава-
ща точно поддържане
на зададената
температура.

Swegon произвежда въздухоподготвителни системи, покривни  вентилатори,  
различни въздухоразпределители, климатични системи за тавани и  

фасади, акустична продукция, системи за контрол.

DKV, Cologne Germany. Gazeta Wyborza, Lodz Poland. Belgacom Towers, Brussels Belgium.
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