
Pax
Pax Levante 40

Fugt- og lyssensor

Indbygget 12 V input

Efterløbstimer

Grundventilation kan slås fra

Art. Nr 1546-1

DB nummer 2278222

VVS nummer 353412340

Fuldautomatisk badeværelsesventilator med

lys- og fugtsensor samt indbygget fler-polet

afbryder. Grundindstillet til kontinuerlig drift.

Funktioner

Fugtsensor, Lyssensor, Efterløbstimer, Konstant strøm

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

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 177

[ProductUnpackageHeight] 177

[ProductUnpackageDepth] 81

Materiale Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] ABS

[ProductEnvironmentalCertificate] WEEE, REACH

[ProductEtimCode] EC001141

Målskitse
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Beskrivelse

Pax Levante 40 er nem at montere og klar til brug, uden der

skal foretages nogen indstillinger. Ventilatoren fungerer på

følgende måde:

- Den arbejder kontinuerligt med en konstantdrift på ca. 30

m³/t. Mulighed for at deaktivere kontinuerlig drift.

- 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/t i 15 minutter.

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

luftgennemstrømningen til max. hastighed ca. 110 m³/t.

Når fugten er væk vender ventilatoren tilbage til konstantdrift

ca. 30 m³/t.

Det betyder, at der hele tiden skabes en sund luftcirkulation

og et bedre indeklima i hele huset.

Erfaring og smart teknik.

Pax Levante modellerne er udviklet for, at gøre det nemt for

dig at finde en model, som forbedrer ventilationen i din

bolig. Pax Levante er fremragende som forstærkning af

ventilation i boliger, hvor det naturlige aftræk ikke altid er

tilstrækkelig eller i boliger hvor den mekaniske

grundventilation skal suppleres (dog via egen separat

kanal).

Bekymringsfri installation og anvendelse

Levante skal altid monteres i egen separat

ventilationskanal, med eller uden naturligt aftræk.

Ventilatoren passer til kanaler på Ø100 mm.

Ved montering i kanal uden naturligt aftræk, kan ventilatoren

kombineres med tilbehøret Pax vindstop (i kanaler med

naturligt aftræk, bør vindstop udelades).

Pax Levante er meget nem at installere og anvende. Det

store koblingsrum i ventilatorens rammedel letter

installatørens arbejde. Pax Levante er ekstrem støjsvag,

højeffektiv, har et lavt energiforbrug og er meget nem at

rengøre.

Godt indeklima

Når du vælger Pax Levante som forstærkning af

ventilationen i din bolig, vælger du samtidig at forbedre hele

din boligs indeklima. Et godt tip er, du samtidig med, du

installerer Pax Levante på f.eks. dit badeværelse, også

kigger på friskluftsventiler til f.eks. soveværelset, så frisk

udeluft nemt kan komme ind i dit hus. På den måde vil både

du og huset indånde friskere luft.

Ikke kun til boligen

Pax Levante er udviklet til andet end boligen. Det

indbyggede 12V input gør det muligt, at anvende

ventilatoren i f.eks. både og campingvogne.

Tryg - sikker - miljøvenlig

Pax Levante fremstilles i udvalgte materialer med

dokumenteret lav miljøpåvirking og er naturligvis

fuldstændig genanvendelig. Af hensyn til din sikkerhed

gennemgår hver enkelt Pax Levante ventilator en meget

omhyggelig kvalitets- og sikkerhedstest. For at understrege

kvalitetstankegangen giver vi 5 års garanti på Pax Levante.

- Støjsvag

- Effektiv 110 m³/t fritblæsende.

- Nem at installere og anvende

- Energieffektiv, max. 4 watt.

- Separat 12 V input.

- Miljøvenlig og helt genanvendelig

- Sikker - hver enkel ventilator er kvalitets- og

sikkerhedstestet.

- Udviklet og fremstillet i Sverige

- 5 års garanti
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Tilbehør

Vindstop

Ø98x74 mm
Art. Nr 8127-1

Dækplade hvid
Art. Nr 8143-6

Vindbeskyttelseshætte
Art. Nr 8158-1

Vindbeskyttelseshætte

rustfri
Art. Nr 8158-4

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-3

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-2

Murrist Ø100
Art. Nr 8156-1

Vægrør Ø100 1

stk.
Art. Nr 5913-1

Vægrør Ø100 2

stk.
Art. Nr 8157-1
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