
Pax
Pax Levante 50 sort

Mulighed for appstyring

Fugt- og lyssensor

Indbygget 12 V input

Varmeflytningsfunktion

Justerbar grundventilation

Art. Nr 1548-1

DB nummer 2295936

VVS nummer 353412531

Fuldautomatisk ventilator med mulighed for

styring via app. Med indbygget fler-polet

afbryder.

Funktioner

Intelligent fugtsensor, Lyssensor, Temperaturføler, Efterløbstimer, Timer, Konstant strøm, Tændkabel

Teknisk data

Placering Vandret, Lodret

Maks. Tryk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 110

Lydtrykniveau 3m - dB (A) 17-20

Strømforbrug (W) 4

Spænding (V) 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

Tilslutning 1-fase

Isoleringsklasse II

Type motor EC

Trådløs Bluetooth LE

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 177

[ProductUnpackageHeight] 177

[ProductUnpackageDepth] 81

Materiale Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] ABS

[ProductEnvironmentalCertificate] WEEE, REACH

[ProductEtimCode] EC001141
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Beskrivelse

Pax Levante 50 er en multifunktionel ventilator, som er klar

til brug efter tilslutning. I standardudførelsen arbejder Pax

Levante 50 fuldautomatisk både ved fugt og lys i tre

hastighedsniveauer.

Pax Levante 50 er grundindstillet til at klare de fleste behov.

Ventilatoren arbejder kontinuerligt med en konstantdrift på

ca. 30 m³/h.

Ved forandring i lyset, når en lampe tændes eller der opstår

skygger, ved at nogen bevæger sig i rummet, øges

luftgennemstrømningen til ca. 60 m³/h.

Hvis fugtniveauet stiger hurtigt, f.eks. ved brusebad stiger

luftgennemstrømningen til ca. 95 m³/h. Når fugten er væk

vender ventilatoren tilbage til konstantdrift ca. 30 m³/h.

Det betyder, at der hele tiden skabes en sund luftcirkulation

og et bedre indeklima i hele huset.

Pax Levante 50 er ekstremt lydsvag og naturligvis godkendt

til brug i vådrum.

Pax-appen giver mulighed for endnu flere funktioner

Ønsker du flere funktioner og anvendelsesområder, så

download vores smarte app Pax Wireless. Ved hjælp af den

kan ventilatoren også programmeres til varmeflytning,

boost-tilstand og udluftningsfunktion.

Via appen kan ventilatoren også parres med alle vores

håndklædetørrere, der er udstyret med Pax timer Momento II

™. Dermed starter håndklædetørreren automatisk, når

fugtniveauet i rummet stiger.

Erfaring og smart teknik

Pax Levante 50 er udviklet og produceret i Sverige og vi har

som sædvanligt været kompromisløse i valg af materialer i

henhold til vores miljø- og kvalitetsbevidsthed. Levante 50

er fyldt med den allernyeste teknologi og har mere end 20

procent bedre ydelse end tidligere modeller. Derudover har

Pax Levante et minimalt energiforbrug og er meget let at

rengøre.

Ikke kun til boligen

Pax Levante 50 er ikke kun udviklet til det almindelige

boligmarked. Det indbyggede 12V input gør det muligt, at

anvende ventilatoren i f.eks. både og campingvogne. Pax

Levante 50 er måske en af de mest alsidige ventilatorer, vi

har udviklet.

Som sædvanligt når det handler om Pax produkter, har hver

eneste ventilator gennemgået en grundig kvalitets- og

sikkerhedskontrol. Det er derfor, vi giver hele 5 års garanti

på din Pax Levante 50.

Dette får du med en Pax Levante 50:

- Fuldautomatisk badeværelsesventilator klar til, at anvende

i sin grundindstilling.

- Mulighed for flere indstillinger og justeringer via appen Pax

Wireless.

- Enkel installation og brug.

- Meget støjsvag 17-20 dB (A) 3 m.

- Effektiv 110 m³/h fritblæsende.

- Energieffektiv, max. 4 watt.

- Boost-funktion.

- Separat 12 V input.

- Tryg og sikker. Hver ventilator er grundig testet.
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Tilbehør

Vindstop

Ø98x74 mm
Art. Nr 8127-1

Vindbeskyttelseshætte
Art. Nr 8158-1

Vindbeskyttelseshætte

rustfri
Art. Nr 8158-4

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-1

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-2

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-3

Vægrør Ø100 1

stk.
Art. Nr 5913-1

Vægrør Ø100 2

stk.
Art. Nr 8157-1

Dækplade sort
Art. Nr 8143-8

Art. Nr 7165-1
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