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System WISE
Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem    

 właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

Dopasowanie ilości powietrza 
w zależności od potrzeb 
użytkowników

V m3/h



Podstawowy warunek 
zastosowania systemu WISE

System Swegon WISE - system   
optymalnej wentylacji pomieszczeń
Prawidłowy klimat wewnętrzny jest bardzo istotnym warun-
kiem dobrego samopoczucia. Jednakże, jak bardzo intensy-
wna wentylacja jest odpowiednia dla naszych potrzeb i czy 
zawsze system wentylacyjny musi pracować z wydajnością 
projektowaną na 100% frekwencji użytkowników.

Czym jest wentylacja zależna   
od potrzeb?
Podstawową ideą systemu Swegon WISE jest dostarczanie 
powietrza i jego kondycjonowanie w ścisłej zależności do na-
szych aktualnych potrzeb - tak, aby nie było go za mało ani 
za dużo.

Przepływ powietrza kontrolowany jest przez realny popyt 
na świeże powietrze i zależy od liczby osób zajmujących w 
danym czasie wentylowane pomieszczenia. Użytkownicy 
otrzymują właściwą jakość powietrza, a inwestor może liczyć 
na redukcję kosztów eksploatacyjnych, zawsze kiedy obe-
cność i obciążenia cieplne są mniejsze od projektowanych.

Swegon WISE
Podstawowe powody zastosowania 
systemu Swegon WISE: 
- zapewnienie właściwej ilości świeżego powietrza w ilości  
 gwarantującej utrzymanie właściwej jakości powietrza   
 w pomieszczeniach
- utrzymanie niskiego poziomu zużycia energii poprzez   
 system wentylacji

Charakterystyka systemu   
Swegon WISE:
- optymalne dopasowanie ilości powietrza świeżego   
 dostarczanego do pomieszczeń do zmiennej frekwencji   
 użytkowników lub różnic w obciążeniach cieplnych

- zmniejszenie ilości powietrza obrabianego przez centralę  
 i transportowanego w systemie

- zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego centrali    
 wentylacyjnej poprzez kontrolę otwarcia przepustnic   
 strefowych i zmniejszenie obrotów wentylatorów

- utrzymanie żądanych ilości powietrza przy uwzględnieniu 
 zmiennych eksploatacyjnych spadków na fi ltrach i różnic   
 w gęstości powietrza pomiędzy nawiewem a wywiewem  
 w okresie zimowym

- umożliwienie kontroli parametrów powietrza z poziomu   
 pomieszczenia (regulatory ADAPT) oraz z poziomu   
 systemu (SUPER WISE)

- możliwość komunikacji z BMS po protokołach MODBUS   
 lub BAGNET wszystkich regulatorów systemu

- wstępna konfi guracja w fabryce wszystkich regulatorów   
 wg wytycznych projektowych

… a także
- optymalny klimat wewnętrzny

- niższe koszty ogrzewania

- niższe koszty operacyjne wentylatorów

- chłodzenie w klimatyzacji bytowej

- możliwość zastosowania przez większą cześć    
 roku free-cooling’u

- elastyczność modernizacji istniejących systemów   
 stałoprzepływowych i możliwość ich rozbudowy

W jakich budynkach można osiągnąć  
najlepsze rezultaty:
Placówki edukacyjne (sale szkolne i wykładowe), biurowce (biura 
i sale konferencyjne), galerie handlowe, restauracje, kina, teatry, 
obiekty sportowe, sale widowiskowe, miejsca kultu religijnego 
szpitale itd.

wysoki komfort + dobra jakość powietrza 

aktualna frekwencja użytkowników
optymalne zużycie 

energii

Wykres frekwencji
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SYSTEM

POMIESZCZENIE

System kimatyzacyjny GOLD

Centrala wentylacyjna GOLD w standardzie 
z dedykowanymi funkcjami do systemu WISE

STREFA

CONTROL Zone

Strefowe regulatory ciśnienia 
i stałego przepływu

SLAVE Zone

Strefowa przepustnica 
nadążna

ADAPT Colibri

Nawiewnik aktywny
ze zintegrowanym regulatorem 
i modułem czujników (ruchoma 

przepustnica w skrzynce rozprężnej)

ADAPT Free

Nawiewnik aktywny 
z ruchomą szczeliną 

nawiewną

ADAPT Damper

Przepustnice aktywne 
ze zintegrowanym 

regulatorem i czujnikami

CONTROL Room

Przepustnice strefowe 
adoptowane do funkcji 

pomieszczeniowych

OSPRZĘT

24 VDETECT Quality

Czujnik naścienny CO2

DETECT Pressure

Kanałowe czujniki ciśnienia do 
współpracy z przepustnicami 

strefowymi



Zdecentralizowany system

W mniejszych systemach wentylacyjnych funkcję
przepustnicy strefowej może przejąć centrala,

która utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji. 

Małe pomieszczenie biurowe

Nawiewnik aktywny i wywiewnik aktywny lub wywiew po-
przez transfer na korytarz, czujnik temperatury i obecności   
w nawiewniku; czujnik CO2 do montażu na ścianie.

1. ADAPT Colibri
2. ADAPT Exhaust lub kratka transferowa RGV

Sala konferencyjna

Przepustnice nawiewna i wywiewna ADAPT Damper współ-
pracujące z pasywnymi nawiewnikami i wywiewnikami,  
czujnik obecności do montażu na ścianie (opcja czujnika  
jakości powietrza w przepustnicy wywiewnej CAC).

1. ADAPT Damper MASTER (wywiew)
2. ADAPT Damper SLAVE (nawiew)
3. Czujnik obecności, DETECT Oa
4. Czujnik CO2, DETECT Qa

DETECT Occupancy

Czujniki obecności

Osprzęt

Wyświetlacze do odczytów 
i zmian nastaw

1
2

1

2

3

4



Aktywne nawiewniki i wywiewniki

ADAPT Sphere ADAPT Free

ADAPT ExhaustADAPT Colibri

CONTROL Damper
Zone control

ADAPT Damper
Room control

Urządzenie zabudowane 
w szafce, dostarczane  
z transformatorem 
i listwą zaciskową

Super WISE

 Nawiewniki i wywiewniki z aktywną szczeliną lub przepustnicą.                                                                      
 Prawidłowa wydajność nawiewnika niezależna od ciśnienia.
 Wbudowany czujnik obecności, czujnik temperatury,    
pomiar przepływu i regulacja przepływu powietrza. 

 Opcjonalny pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza.
 Proste okablowanie, Plug & Play.
 Komunikacja poprzez Modbus RTU. 
 W komplecie karta podłączeniowa (razem z nawiewnikiem master).
 Funkcje sterowania: grzejnikowymi lub klimakonwektorowymi   
zaworami (maks. 3 siłowniki).

 Regulacja Master/slave - jedno wybrane urządzenie kontroluje pracę  
jednego lub większej grupy urządzeń w pomieszczeniu (do 4 jednostek). 

 Sterowanie oświetleniem (poprzez przekaźnik).

Aktywne przepustnice powietrza
 Aktywna przepustnica regulacyjna wyposażona   
w siłownik (regulacja przepływu powietrza).

 Wersja przepustnicy master lub slave. 
 Zintegrowany czujnik temperatury, pomiar    
i regulacja przepływu powietrza; czujnik   
jakości powietrza CAC (opcja). 

 Komunikacja poprzez Modbus RTU. 
 Proste okablowanie: Plug & Play. 

Funkcje kontrolne elementów zewnętrznych
 Sterowanie pracą zaworów grzejników i klimakonwektorów na obiegu grzewczym lub chłodniczym. 
 Regulacja nadążna (slave) przepustnic powietrza.
 Zarządzanie oświetleniem za pomocą zewnętrznego czujnika obecności i dodatkowego przekaźnika.

 Super WISE - jednostka komunikacyjna dla wszystkich produktów  
w systemie WISE, CONDUCTOR i centrali GOLD.

 Monitoruje przepustnice strefowe i przekazuje centrali GOLD 
informację o najniższej możliwej w danym momencie nastawie 
ciśnienia dyspozycyjnego.

 Zarządza przepływami w strefi e dla 10 odrębnych stref    
i 80 przepustnic strefowych.

 Automatycznie defi niuje urządzenia wpinane do systemu,   
generując  przejrzystą grafi kę strukturalną systemu.

 Komunikacja poprzez przeglądarkę internetową z możliwością moni-
torowania parametrów i wprowadzania zmian nastaw dla poziomu 
pomieszczeń, stref i systemu.

 Możliwość komunikacji poprzez MODBUS RTU/TCP lub BAGNET TCP.

Przykładowy zrzut ekranu Super WISE

Schemat blokowy systemu Super WISE

Super WISE



Przykład zastosowania systemu WISE na obiekcie biurowym

 Dostosowanie ilości powietrza do potrzeb użytkowników     
i redukcja kosztów eksploatacyjnych systemu HVAC:     
 - optymalizacja zużycia energii poprzez SUPER WISE      
    i automatykę centrali GOLD,       
 - indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach,    
 - sterowanie wg temperatury, obecności i/lub poziomu CO2.

 Cicha praca, brak przeciągów.

 Szybka, prosta i elastyczna instalacja:       
 - chłodzenie i wentylacja realizowane poprzez jedno urządzenie,   
 - wstępna konfi guracja urządzeń w fabryce,      
 - kompaktowe, prefabrykowane rozwiązania.

 Zintegrowany system sterowania.

  Uproszczony proces projektowania:       
 - programy komputerowe do obliczania zysków ciepła     
   i doboru urządzeń,         
 - urządzenia z wbudowaną automatyką       
   (gotowa dokumentacja projektowa, schematy elektryczne).

 Prosta obsługa urządzeń.

 Profesjonalny serwis dostępny na terenie całej Polski.

Korzyści wynikające z zastosowania systemów wentylacyjnych Swegon:

Swegon Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA 
ul. Owocowa 23
tel. (61) 816 87 00; fax (61) 814 63 54
http://www.swegon.pl

e-mail: poznan@swegon.pl

PL-System WISE  2012-04-17

ODDZIAŁY:
GDYNIA tel. (58) 624 80 51; gdynia@swegon.pl
GORZÓW Wlkp. tel. (95) 735 07 01; gorzow@swegon.pl
KATOWICE tel. 608 075 144; katowice@swegon.pl
KRAKÓW tel. (12) 260 12 90; krakow@swegon.pl
LUBLIN tel. (81) 448 20 05; lublin@swegon.pl
ŁÓDŹ tel. (42) 632 64 07; lodz@swegon.pl
WARSZAWA tel. (22) 531 66 77; warszawa@swegon.pl
WROCŁAW tel. (71) 780 34 50; wroclaw@swegon.pl

Rzut z góry rozprowadzenia kanałów 
i elementów Systemu WISE 

na piętrze budynku biurowego

Przekrój przykładowego budynku 
biurowego z systemem Swegon WISE
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