
Pax
Pax Eos 100H

Bytter ut luften og beholder varmen

Sparer både varme og energi

Enkel og fin montering

Art. Nr 1110-2

[ProductElNr] 4910501

NRF-nummer 6553755

Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning.

Utstyrt med forvarmer, fuktsensor og

fjernkontroll. For fast installasjon.

Funksjoner

Fuktsensor, Luftstrømssensor

Tekniske data

Plassering Vegg, Innertak, Loft

[ProductFreeToAirM3H] 90

Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 19-35

Effektforbruk (W) 25

Spenning (V) 230V AC

El-forsyningsfase [1Phase]

Isolasjonsklasse II

Type motor EC

Kapslingsklasse IP 24

[ProductPercentageLeakage] 5

[ProductHeaterMax] 375

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 720

[ProductUnpackageHeight] 191

[ProductUnpackageDepth] 340

[ProductMaterial] Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] ABS

[ProductEtimCode] EC011286
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Beskrivelse

Det som gjør Pax Eos så smart, er at den tar vare på husets

varme og gjenvinner den. Dette er både økonomisk og

behagelig.

Slik fungerer det:

Eos trekker inn den oppvarmede luften i huset. Før luften

sendes ut, brukes den til å varme den innkommende friske

luften utenfra, slik at den er tilnærmet lik romtemperatur når

den kommer inn i huset. Den friske, oppvarmede luften

transporteres deretter til tilstøtende rom.

Åtte av ti varmekroner gjenvinnes

Pax Eos har en virkningsgrad opp til 80 prosent, det vil si at

åtte av ti varmekroner varmer huset igjen og igjen. Dette gjør

Eos til en klok investering, både for deg og miljøet.

Energiklasse A

Pax Eos har energiklasse A, noe som bekrefter at

aggregatet er både miljøvennlig og en svært energieffektiv

ventilasjonsløsning.

Pax Eos er tilgjengelig i to versjoner:

Eos 100H+ har ledning og støpsel og er enkel å montere

selv, mens Eos 100H installeres fast. 

Takket være aggregatets innebygde forvarmer, klarer Pax

Eos full luftveksling ned til en utetemperatur på -20 °C. I

Eco-modus arbeider forvarmeren akkurat så mye som

trengs for å forhindre at veksleren fryser. I Comfort-modus

arbeider varmeren i stedet for å gi en jevn og behagelig

tilluftstemperatur på minst 18 °C, basert på en

innetemperatur på cirka 21 °C. I Normal-modus, uten aktiv

forvarme, har Eos full luftveksling ned til en utetemperatur

på -15 °C. 

Intelligent automatikk

Som du sikkert har forstått, er Pax Eos et smart lite

ventilasjonsaggregat. Det innebygde fuktsensoren øker

automatisk luftstrømmen når du dusjer. Når fuktigheten er

borte, returnerer strømmen til det forhåndsinnstilte nivået.

Pax Eos tilbakefører noe av fuktigheten til tilluften, noe som

gjør inneklima mye mer behagelig. Dette blir særlig

merkbart på vinteren, når inneluften som regel er tørr.

Gir selv beskjed om filterbytte

For å garantere god luftkvalitet og god funksjonalitet, har

Eos doble filter. De er enkle å bytte selv og dette bør gjøres

en gang per halvår. Eos gir selv beskjed når det er på tide.

Standardfilter kjøper du hos våre forhandlere. 

Ingen kondensavløp

Pax Eos er konstruert for å forhindre kondens i

varmeveksleren. Dette gjør at aggregatet kan monteres i

mange alternative miljøer.

Selvgående

Det er sjelden nødvendig å justere innstillingene på Pax

Eos, men skulle du ønske å justere noe, gjøres dette enkelt

via kontrollpanelet eller den medfølgende fjernkontrollen.

For nordisk klima

Pax Eos er godt rustet for nordiske forholdene. Den er

selvsagt testet og S-merket av SEMKO, dobbeltisolert og

IP24-klassifisert. Den har en EC-motor, det vil si en

børsteløs likstrømsmotor som er svært driftsikker.

Teknisk spesifikasjon

Kapasitet, friblåsende (m3/h)

Hastighet lav – 30

Hastighet middels – 52

Hastighet høy – 78

Fukt – 90 (kun fraluft)

Virkningsgrad (%)

Hastighet lav – 80 

Hastighet middels – 78 

Hastighet høy – 75 

Sertifikat – S-Intertek 

Andre merkinger – CE 

Energiklasse – A 

Temperatur for monteringsmiljø – lavest +5 °C/høyest +35

°C

Filter – Uteluft G4 / Fraluft G4 

Vedlikehold filter – default 180 dg. (valgfri 90, 180, 270, 365)

Selvjusterende – automatisk balansering mellom fra- og

tilluft via spjeld

El-installasjon – Godkjent installatør

Fjernkontroll – inngår 

Enhetens vekt (kg) – 9,5
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Tilbehør

Pax Eos

tilbehørspakke
Art. Nr 8404-1

Lyddemper

Ø100
Art. Nr 8903-1

Tilluftsventil

Ø100 stål
Art. Nr 2907-1

Fraluftsventil

Ø100 stål
Art. Nr 2907-3

Filtersett
Art. Nr 8400-5

Pax Eos kit for

yttervegg
Art. Nr 8403-1

Fraluftstuss
Art. Nr 8404-0
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