
Pax
Radiator 1000 x 300, 1000 W/ 400 V

Smart, intelligent energisparefunksjon

Skjult termostat

Dobbelt panel

1000 W / 400 V

Bredde 1000 mm, høyde 300 mm

Art. Nr 6274-9

[ProductElNr] 5421051

Elektrisk oljefylt radiator. Bredde 1000 mm,

høyde 300 mm. Dobbelt panel. 1000 W. 400 V.

Funksjoner

Timer

Tekniske data

Plassering Vegg

Effektforbruk (W) 1000

Spenning (V) 400V AC

El-forsyningsfase [3Phase]

Kapslingsklasse IP 24

[ProductHeatOutput] 1000

[ProductUnpackageWidth] 1000

[ProductUnpackageHeight] 300

[ProductUnpackageDepth] 135

[ProductMaterial] Stål

[ProductMaxOt] 60

[ProductMiniOt] -30

[ProductEnvironmentalCertificate] SundaHus

[ProductEtimCode] EC000593

Målskisse
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Beskrivelse

Oljefylt elektrisk radiator. Fordelen med å velge en oljefylt

radiator er at den ikke tørker ut luften, noe som fører til et

bedre innemiljø. De blir heller ikke så varme at støvpartikler

kan bli svidd, noe som gir et skånsomt inneklima for de

med sensitive luftveier. 

Komfort- og sparetemperatur

Pax oljefylt el-radiator sparer energi på en smart måte.

Siden kontrollintelligensen er innbygd i termostatenheten,

kan du tilpasse temperaturen etter behov i hvert enkelt rom.

Energieffektivt 

Å utnytte temperaturautomatikken i et normalisolert hus, er

svært energieffektivt! Ved å senke temperaturen med bare

én grad i rom som har over 20 °C, kan du redusere

oppvarmingskostnaden med 3–5 prosent.

La luften sirkulere, Pax radiatorer er bygd for å skape en

jevn luftbevegelse rundt panelet, det er derfor vi fraråder deg

å bruke radiatorskjuler. 

Den bølgeformede platen på baksiden kalles konvektor, og

er designet slik at den har en større flate enn

konvensjonelle radiatorer. Dette gjør at radiatoren kan

gjøres mindre med samme effekt.

Installasjon: våre radiatorer krever fast installasjon og skal

utføres av en godkjent elektriker. Be din installatør

kontrollere spenningen på tilkoblingen i det rommet du har

tenkt å plassere radiatoren, da er du garantert at du får rett

radiator på rett plass. 

Dimensjonering – beregning 

Som en regel bruker ca. 60–80 watt per m2 dekke

varmebehovet uten at radiatoren må overarbeide. Dette

forutsetter at rommet har en normal takhøyde på 240/250

cm. Ved høyere takhøyde tar man heller utgangspunkt i

volum. Beregn 25–35 watt per m3.

Husk at mange vinduer og stor ytterveggsflate kan øke

varmebehovet utover det som regnes som standard for

rommet ditt. Har du derimot små vinduer og/eller rommet

har få ytterveggsflater, kan varmebehovet reduseres. Om

rommet du skal beregne varmebehov for alltid har vært

kaldt, legg på litt mer effekt på den nye radiatoren.

En høyere radiatoreffekt innebærer ikke et høyere

strømforbruk. I stedet sikrer dette at radiatoren alltid har

kapasitet til å varme rommet uten å behøve å arbeide på

maks. En liten overdimensjonering fører til at

paneloverflaten aldri kommer til å oppfattes som

ubehagelig varm. Dersom elementeffekten er

underdimensjonert, tvinges elementet til å arbeide på

maks, noe som kan gjøre at panelet kan oppfattes som

altfor varm.
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Tilbehør

Termostatbeskyttelse

Pax
6282-0
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