
Pax
Pax Levante 30

Fugt- og lyssensor

Separat 12 V indgang

Energieffektiv 4 W

Let at installere og bruge

Støjsvag og effektiv

Art. Nr 1545-1

DB nummer 2143771

VVS nummer 353412430

Pax Levante 30 er en badeværelsesventilator

med fugt- og lyssensor til dig, som på en

enkel måde vil regulere udsugningen efter

behov.

Funktioner

Fugtsensor, Lyssensor, Efterløbstimer, Tændkabel

Teknisk data

Placering Vandret, Lodret

Maks. Tryk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 110

Lydtrykniveau 3m - dB (A) 20

Strømforbrug (W) 4

Spænding (V) 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

Tilslutning [1Phase]

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

Måttskiss
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Beskrivelse

Pax Levante 30 er en badeværelsesventilator med fugt- og

lyssensor til dig, som på en enkel måde vil regulere

udsugningen efter behov fra f.eks. badeværelset eller

bryggerset. Via smart indbygget automatik starter Levante

30 både når fugtniveauet stiger og når lyset i rummet bliver

tændt. Ved lyspåvirkning har ventilatoren en efterløbstid på

15 minutter. Selvfølgelig kan Levante 30 også tilsluttes til en

manuel separat afbryder eller parallelt med rummets

lyskontakter.

Erfaring og smart teknologi

Pax Levante-modellerne er udviklet, så du nemt kan finde

en ventilator, der kan forbedre ventilationen i netop din bolig.

Levante er fremragende som forstærkning af ventilation i

huse, hvor det naturlige aftræk ikke altid er nok. Men også

som supplerende ventilation i huse, hvor det eksisterende

mekaniske grundventilationssystem indimellem har brug

for en midlertidig forstærkning (dog via sin egen separate

kanal).

Ubekymret montering og brug

Levante skal altid monteres i egen separat

ventilationskanal med eller uden naturlig aftræk.

Ventilatoren er tilpasset til kanalstørrelse Ø100 mm-Ø140

mm *.

Ved montering i en kanal, der ikke har naturlig aftræk, kan

ventilatoren kombineres med vindstop (tilbehør). Vindstop

bør undgås i kanaler, der har naturligt aftræk.

Levante ventilatorerne er meget lette både at montere og

bruge. God plads i rammedelen gør installatørens job

nemmere. Pax Levante ventilatorerne er også ekstremt

støjsvage, har høj effektivitet, minimalt energiforbrug og er

meget lette at rengøre.

* Kanaler op til Ø160 mm suppleres med Pax dækplade

(tilbehør).

Godt indeklima

Hvis du vælger Pax Levante som forstærkning af

ventilationen i dit hus, vælger du også aktivt at forbedre

boligens indeklima. Et tip er,, at du på samme tid, som du

f.eks. installerer Levante ventilator i badeværelset også

sørger for friskluftsventiler i f.eks. soveværelset., så der

også kan komme frisk udeluft ind i boligen. På denne måde

sørger du for, at både du og boligen får frisk luft.

Tryg - sikker - miljøvenlig

Pax Levante er fremstillet i udvalgte materialer med en

dokumenteret lav miljøpåvirkning og er naturligvis

fuldstændig genanvendelig. Af hensyn til din tryghed

gennemgår hver enkelt Pax Levante ventilator meget

omhyggelige kvalitets- og sikkerhedstest. For at

understrege kvalitetstankegangen giver vi 5 års garanti på

Pax Levante.

1. Støjsvag 17-20 dB(A) 3 m

2. Effektiv, 110 m³/h fritblæsende

3. Nem at installere og anvende

4. Energieffektiv, 4 watt.

5. Separat 12 V indgang

6. Miljøvenlig, 100% genanvendelig

7. Sikker - hver enkelt ventilator kvalitets- og

sikkerhedstestes.

8. Udviklet og fremstillet i Sverige

9. 5 års garanti
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Tilbehør

8143-6 8127-1 5913-1 8157-1 8156-1 8156-2
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