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Premum & Premax
Flexibilitet när den behövs...

Nå era mål med full flexibilitet
Vill ni säkerställa möjligheten till funktion även vid förändring av byggnaden?
Behöver ni ändra luftflödet, trycket eller inblåsningsmönstret? Med Premum och Premax erbjuds ni enkla och mycket
flexibla konfigureringsmöjligheter, som möjliggör lösningar vid framtida förändringar. All justering görs mycket enkelt helt
utan verktyg.

Varför Premum eller Premax?
Om ni letar efter en flexibel och enkel, men även kraftfull lösning, så är Lindabs Premum eller Premax det perfekta valet.
Möjligheten att konfigurera bafflarna på plats , möjliggör val av bafflar tidigare i projektet. Genom att erbjuda
enastående kyleffekt och ett mycket brett arbetsområde, avseende luftflöde och tryck så ger Premum
och Premax flexibilitet när den behövs.

Unik
teknologi
med den flexibla

AirGuide
-lösningen.

lindab | vi förenklar byggandet

Kraven på komfortventilation och kyla är högre än någonsin, men ökad kylning resulterar ofta i högre lufthastigheter, skapar drag och gör komfortventilationen ineffektiv. Därför är det avgörande att välja produkter med en hög grad av flexibilitet
och effektivitet för att säkerställa ett perfekt inneklimat.

Premum - Flexibilitet när den behövs
Med de patentsökta teknologierna JetCone och AirGuide kommer ni erhålla en dragfri miljö när ni använder Premum.
Inneklimatet kommer bli optimalt och lösningen är framtidssäkrad avseende eventuella layoutförändringar av byggnaden,
genom att göra luftflödes och tryckförändringar enklare än någonsin förut. Detta ger flexibilitet för såväl det kompletta
ventilationssystemet som för varje enskild arbetsplats.

Flexibilitet - anpassningsbart för framtida
layoutförändringar
JetCone - Stort dynamiskt arbetsområde
AirGuide - Dragfri miljö

Premax - Ett kraftfullt val
För ytor där kylbehovet är extra stort, är Premax det riktiga valet. Med marknadsledande kyleffekt och patentsökta luftkontrollteknologier, levererar Premax ett perfekt resultat i krävande projekt. Säkerställning av ett optimalt luftinblåsningsmönster samt kontroll på luftflöde och tryck, gör att ni alltid kommer uppnå ett fantastiskt inneklimat med låga lufthastigheter. Detta ger er möjligheten att anpassa ventilationslösningen efter era krav, när ni använder Premax.

Kraftfull - exceptionell kyleffekt
Flexibilitet - Anpassa efter arbetsplatsen
Kontroll - innovativ eliminering av drag

Innovativ design
Lindab´s JetCone och AirGuidelösningar sätter en ny standard för kylbafflar
JetCone-systemet har genom ett flertal år bevisat sig själv i t.ex. kontor och sjukhus där exakt och välbalanserad ventilation och kyla har krävts. Med Premum, tar Lindab konceptet för kontroll av ventilation och kyla till nästa nivå. Tack vare
det nya AirGuide-systemet, uppnås målet att ha full kontroll. Där JetCone-systemet låter er reglera luftflöde och tryck
inom det största omfånget på marknaden, så ger AirGuide-systemet samtidigt er full kontroll över luftinblåsningsmönstret.
Genom att kontrollera luftmönstret, så säkerställer ni en perfekt luftinblåsning och undviker turbulenta zoner när två eller
fler bafflar placeras nära varandra.

Premum och Premax finns med ett
stort antal anslutningsalternativ,
vilket gör Premum och Premax
lämpliga för ert projekt.

Utrustad med ett stort och effektivt
kylbatteri, ger Premum riktigt
bra kylkapacitet. Om behov för
enastående kylkapacitet finns, ger
Premax marknadsledande kyleffekt.

Total säkerhet
Den höga grad av flexibilitet som Premum och Premax erbjuder, gör det enkelt att välja bafflar tidigt i byggprojektet.
Flexibiliteten möjliggör sedan inställning av produkten “på plats”. Därför kan Premum och Premax beställas innan varje
lokals individuella behov är fullständigt färdigberäknat. Bafflarna behöver inte nödvändigtvis specificeras för ett särskilt
rum i byggnaden och därför kan man ha Premum och Premax bafflar på arbetsplatsen, klara för montage, redan från
början av projektet. Eftersom inställning av baffeln går väldigt snabbt, kan ni spara tid genom att ha bafflarna klara på
plats redan tidigt i projektet.

MagiCad
Genom att använda Lindabs kylbaffeldatabas integrerad i MagiCad, kan ni konstruera och be-

Med

JetCone

räkna hela ventilationssystemet i en Cad-miljö, där ni får specifika tryck-, och ljudvärden för
Lindabs kompletta vattenburna sortiment, inklusive Premum och Premax. Då vårt online
produktvalsverktyg LindQST.com är tillgängligt som ”Plug-in” till MagiCad, så kan ni beräkna den valda produkten och importera ert specifika val direkt in i MagiCad.

unik patentsökt
lösning

*Eurovent certifiering certifierar kylbafflars prestanda enligt
Europeiska och internationella standarder.

Allt ni behöver och mer
Med Lindabs Premum och Premax har ni alla tänkbara valmöjligheter för att hitta lösningar till nästa alla situationer. Som
standard tillförs kyld och frisk luft, men Premum och Premax kan även levereras med värme, frånluft, inbyggda ventiler
och reglercentral, kondenssensor och Drypac(r) kondensskydd. Dessutom kan Premum och Premax levereras inom ett
brett spektra av dimensioner, anpassade för att passa i alla kända undertak på marknaden, samt i valfri färg.

Premum och Premax levereras med Lindabs
patentsökta JetCone-system, vilket gör luftflödes
och lufttrycksinställning lättare än någonsin förr.

Kontroll på luftmönsterna ger möjlighet
att undvika drag. Med Lindabs
AirGuide, presenterar vi ett system
för er som möjliggör optimering av er
komfortventilation i ett fåtal, enkla steg.

Premum = flexibilitet
Lindab Premum kan levereras i ett brett sortiment av olika modeller, för att passa era specifika krav avseende kapacitet
och undertakstyper. Utrustad med JetCone och AirGuide, så är Premum flexibel och lättanvänd, vilket hjälper er att få ut
de bästa resultaten i alla situationer. Med ett brett sortiment av tillval, levererar Premum enastående flexibilitet.

Premax = Hög effekt
Lindabs Premax är en av marknadens mest effektiva aktiva kylbaffllar, då det gäller kyleffekt. Med fördelarna från Lindabs
JetCone och AirGuide, ger vi er kontroll över Premax stora effekt. Därför är Premax det bästa valet då behovet av kyleffekt
och komfortventilation är top prioriterat.
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