
Zdrowy i komfortowy klimat - 
Prosty i oszczędny system

WISE
Nowa generacja



Przejrzysty, łatwy, niezawodny to kluczowe słowa opisujące Swegon WISE

Swegon WISE -
wentylacja zależna od potrzeb

1 - Dobór rozwiązania
Szeroki asortyment produktów Swegon zapewnia odpowiedni 
wybór systemu, od koncepcji po decyzję, jakie rozwiązanie 
sprawdzi się najlepiej. Powietrze, woda lub oba te rozwiązania? 
Z nami masz do wyboru wszystkie opcje, a dzięki 
oprogramowaniu Swegon ESBO, optymalizacji budynku  
na wstępnym etapie projektu, podejmiesz właściwą decyzję. 
Zapewniamy wsparcie od samego początku.

2 - Projektowanie
Udoskonalony i zoptymalizowany 
asortyment produktów systemu 
WISE, w połączeniu z nowym 
oprogramowaniem wsparcia 
projektowego IC Design, znacząco 
ułatwia pracę projektanta.  
Mając na początku prac 
projektowych solidne narzędzie 
wizualizacji i wsparcia   
projektowego, oszczędzisz dużo 
czasu na kolejnych etapach pracy.

3 - Montaż
Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy 
produktami znacząco skraca czas oraz ogranicza 
koszty i ryzyko błędu w okablowaniu. 
Produkty nie muszą być fabrycznie konfi gurowane, 
wystarczy zamontować właściwy typ produktu 
w odpowiednim miejscu.

4 - Konfi guracja i uruchomienie
Kiedy wszystkie elementy składowe systemu   
są zamontowane, skanuje się ich kody QR, a następnie 
w programie przyporządkowuje się im odpowiednią  
rolę w systemie. Po pierwszym uruchomieniu systemu 
każdy produkty jest automatycznie konfi gurowany,   
co znacząco skraca czas rozruchu i minimalizuje 
możliwość popełnienia błędu przez człowieka.

5 - Praca
Interfejs użytkownika SuperWISE pozwala na podgląd 
i sterowanie całym systemem klimatyzacji. Jeśli część 
budynku wymaga adaptacji, wystarczy wprowadzić 
odpowiednie zmiany w SuperWISE, a program   
na bieżąco zaktualizuje dane w systemie.

 

Wentylacja zależna od potrzeb to najlepsze rozwiązanie zapewniające utrzymanie zdrowego komfortowego klimatu 
w pomieszczeniach, jednocześnie ograniczające zużycie energii do minimum. Nowa generacja systemu Swegon WISE 
wyznacza zupełnie nowy poziom takich rozwiązań. Teraz oprócz sterowania zapotrzebowaniem samej wentylacji, 
system zapewnia regulację wszystkich parametrów środowiska wewnętrznego pomieszczeń. Ponadto opierając się na 
naszym 15-letnim doświadczeniu w systemach wentylacji DCV, opracowaliśmy nieszablonowe rozwiązanie, w którym 
wszystkie element zaprojektowano, aby współdziałał między sobą.



Nowa generacja

Wizualizacja
Wykorzystanie możliwości pełnej wizualizacji było naszą 
misją podczas opracowania nowej generacji WISE.  
Ma to szczególne odzwierciedlenie w interfejsie 
nowego Super WISE, gdzie cały systemem pokazany 
jest jak na dłoni. Wszystko zaczyna się od programu 
doboru IC Design posiadającego zaawansowany widok 
pomieszczeń, który ułatwia dobór produktów i umożliwia 
pełną wizualizację. Szybszy, łatwiejszy i przyjemniejszy   
w użytkowaniu!

Wszechstronność
Dzięki szerokiej gamie produktów oraz elastyczności, 
zarówno po stronie samych produktów, jak 
i oprogramowania, bez trudu znajdziesz idealne  
dla siebie rozwiązanie systemu WISE, które zapewni 
zdrowy klima pomieszczeń i niskie koszty eksploatacji. 
Czy to biuro, szkoła, hotel czy inne pomieszczenia,  
mamy w ofercie produkty do powietrznych i wodnych 
systemów klimatyzacji, które zapewnią wentylację, 
ogrzewanie i chłodzenie tam, gdzie jest to potrzebne.

Komunikacja bezprzewodowa
Odeszliśmy od tradycyjnego okablowania przewodowego, 
w którym często dochodzi do błędnego podłączenia 
urządzeń i podatne jest na uszkodzenia w trakcie 
eksploatacji. W zamian oferujemy zaawansowaną 
technologię komunikacji bezprzewodowej 
o opatentowanym i niezawodnym działaniu, która  
łączy nasze produkty w sieć. Wraz z wysokimi poziomem 
szyfrowania dającym bezpieczeństwo transmisji danych 
tworzy solidny system łączności, który jest niezwykle 
elastyczny i pozawala sprostać różnym rozwiązaniom 
instalacji.

Współpraca
Kompleksowe rozwiązanie systemowe, które można 
rozbudować o dodatkowe funkcje z wykorzystaniem 
innych produktów Swegon. Centrala wentylacyjna 
GOLD, która zapewnia wysokosprawną wentylację 
i pełną integrację z WISE, oferuje dedykowane funkcje 
sterowania. Dodając do tego usługę pracy w chmurze 
Swegon Connect, otrzymujemy dodatkowe wsparcie 
i zdalny monitoring systemu.
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Opracowując od początku nasz nowy system WISE, skorzystaliśmy z możliwości wprowadzenia 
wielu nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań. Czas podsumować nowości:
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Swegon Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA,
ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00
e-mail: poznan@swegon.pl

Biura techniczno-handlowe:

GDAŃSK
tel. 58 624 80 51
e-mail: gdansk@swegon.pl

ŁÓDŹ
tel. 42 632 64 07
e-mail: lodz@swegon.pl

KRAKÓW
tel. 12 260 12 90
e-mail: krakow@swegon.pl

WARSZAWA
tel. 22 531 66 77
e-mail: warszawa@swegon.pl

WROCŁAW
tel. 71 310 05 90
e-mail: wroclaw@swegon.pl


