
Pax
Pax Eos 100H

Skifter luften og beholder varmen

Sparer både varme og energi

Enkel og elegant montering

Art. Nr 1110-2

DB nummer 1784301

VVS nummer 353413120

Ventilationsaggregat med varmegenvinding.

Udstyret med forvarmer, fugtsensor og

fjernbetjening. Til fast installation.

Funktioner

Fugtsensor, Luftmængdemåler

Teknisk data

Placering Væg, Loftrum, Loft

[ProductFreeToAirM3H] 90

Lydtrykniveau 3m - dB (A) 19-35

Strømforbrug (W) 25

Spænding (V) 230V AC

Tilslutning 1-fase

Isoleringsklasse II

Type motor EC

Kapslingsklasse IP 24

[ProductPercentageLeakage] 5

[ProductHeaterMax] 375

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 720

[ProductUnpackageHeight] 191

[ProductUnpackageDepth] 340

Materiale Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] ABS

[ProductEtimCode] EC011286
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Beskrivelse

En stor finesse ved Eos er, at den udnytter boligens varme

og genbruger den. Det er både økonomisk og behageligt.

Det fungerer således:

Boligens opvarmede luft suges ind i Eos og før den sendes

ud af boligen, genanvendes luften til at opvarme den

indkommende friske udeluft, så størstedelen af den

allerede er opvarmet, når den blæses ind i boligen. Luften

transporteres derefter til tilstødende rum og forsyner dem

med frisk, opvarmet luft.

Otte ud af ti varmekroner genanvendes

Virkningsgraden hos Pax Eos er op til 80%, hvilket betyder,

at otte ud af ti opvarmningskroner genanvendes. Altså en

god investering for både dig og miljøet.

Energiklasse A

Pax Eos er i energiklasse A - en bekræftelse på at

aggregatet er en både miljørigtig og meget energieffektiv

ventilationsløsning.

Pax Eos findes i to versioner:

Eos 100H+ leveres i "gør-det selv-udgave" med ledning og

stik, mens Eos 100H er beregnet til fast installation.

Takket være aggregatets indbyggede forvarmning af

udeluften, klarer Pax Eos fuld luftudskiftning ned til en

udetemperatur på -20°C. I Eco-tilstanden arbejder

forvarmeren præcis så meget, som der behøves for, at

forhindre veksleren fryser til. I Comfort-tilstand arbejder

forvarmeren istedet for altid på, at give en jævn

indstrømning af behagelig 18°C varm friskluft, baseret på

en indetemperatur på cirka 21°C. I Normal-tilstand, uden

aktiv forvarmer, har Eos fuld luftudskiftning ned til -15°C i

udetemperatur.

Automatik der gør Eos intelligent

Pax Eos er et smart lille ventilationsaggregat med indbygget

fugtstyring, som automatisk forcerer til ren

gennemstrømning af afgangsluft ved forhøjet relativ

fugtniveau. Når fugten er væk, skifter

luftgennemstrømningen til det forudvalgte igen.

Pax Eos befugter den indkommende udeluft og gør

indeklimaet meget behageligt. Dette mærkes tydeligt om

vinteren, når luften i huset som oftest er tør.

Filterudskiftning - så siger Eos til

For at sikre en god luftkvalitet og effektivitet har Eos

dobbelte filtre. De er nemme at udskifte, hvilket bør gøres

én gang hvert halve år - Eos siger selv til, når det er tid.

Filtrene kan købes hos vores forhandlere.

Ingen kondens

Pax Eos unikke varmeveksler er konstrueret, så den

forhindrer kondensering. Dette gør aggregatet er velegnet til

montage mange forskellige steder.

Passer sig selv

Det er sjældent nødvendigt, at justere indstillingerne på

Eos. Hvis der alligevel er behov for dette, gøres det ved

hjælp af kontrolpanelet eller den medfølgende

fjernbetjening.

Til det nordiske klima

Pax Eos er rustet til nordiske forhold. Den er naturligvis

testet og S-mærket af SEMKO, dobbeltisoleret og IP24-

klassificeret. Den har en EC-motor, dvs. en børsteløs

jævnstrømsmotor som er driftsikker.
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Tilbehør

Pax Eos

tilbehørspakke
Art. Nr 8404-1

Lyddæmperrør

Ø100
Art. Nr 8903-1

Indblæsningsventil

Ø100 stål
Art. Nr 2907-1

Udsugningsventil

Ø100 stål
Art. Nr 2907-3

Filterkit
Art. Nr 8400-5

Pax Eos kit,

ydervæg
Art. Nr 8403-1

Udsugningsstuds
Art. Nr 8404-0
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