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Pax Eos
bytter ut luften og  
beholder varmen

Ventilasjon med varmegjenvinning

åtte av ti  
varmekroner 
gjenvinnes

bedre
inneklima

tar vekk fukt 
og lukt
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Pax Eos ventilasjonsaggregat er utviklet 
slik at det enkelt kan monteres i både 
eldre og nyere hus. Med en balansert 
luftstrøm ventilerer Eos luft fra husets 
rom, samtidig som den fordeler ny 
varmevekslet frisk uteluft inn i de 
nærliggende rommene.
 Pax Eos har en rekke automatiske 
funksjoner som samarbeider for at 
ventilasjonen alltid skal være best mulig. 
Aggregatet jobber kontinuerlig, men 
aldri unødig. Og det smarteste er at det 
gjenvinner husets varme slik at du sparer 
energi.
 Aggregatet er godkjent for våtrom 
og er lett å montere. Det finnes også en 
komplett serie med monteringstilbehør 
som gjør installasjonen enkel og ryddig.

Millioner hus ville få bedre 
klima med Eos.
Nye hus har som oftest et sentralt 
ventilasjonssystem. Det finnes 
imidlertid millioner eldre hus 
som er bygd med såkalt naturlig 
ventilasjon. Takket være datidens 
varmeanlegg fungerte selvtrekket ofte 
tilfredsstillende når husene ble bygget. 
Men etter hvert som vi bygger om, 
pusser og tetter husene våre, må også 
ventilasjonen oppdateres. Gitt at vi i 
økende grad holder oss innendørs, bør 
vi stille høye krav til innemiljøet vårt.

Har du byttet varmesystem?
De siste årene har mange huseiere byttet 
ut de gamle oljekjelene med et bedre 
varmesystem, for eksempel jord- eller 
fjernvarme. De nye varmesystemene 
har store fordeler, men den naturlige 

ventilasjonen kan forverres kraftig 
når man kvitter seg med den gamle 
oljekjelen. Den varme skorsteinen 
fungerte som ”motor” i den naturlige 
ventilasjonen. Når man fjerner kjelen, 
blir skorsteinen kald, og ventilasjonen 
blir dårligere i hele huset.  Og stikk i strid 
med det mange tror, forbedrer ikke en 
vanlig luftvarmepumpe ventilasjonen i 
huset. 

En enkelt Eos gjør en stor forskjell.
Hvis du bor i et hus med naturlig 
ventilasjon, bør du ta en nærmere 
titt på Pax Eos. Begynn gjerne med 
en Eos som kan lufte ut soverommet 
og badet i den øvre etasjen. På denne 
måten har du prioritert et sunt 
inneklima i den delen av huset hvor 
du og familien tilbringer mer enn en 
fjerdedel av livet. Kanskje neste Eos er 
installert for å ventilere vaskerommet, 
oppholdsrommet eller kontoret? Flere 
Pax Eos kan «samarbeide» i huset, helt 
uten å forstyrre hverandre.
 Eos gir selvsagt også bedre venti-
lasjon i leiligheter. Spør for eksempel 
styret der du bor, hva slags ventilasjon 
du har i dag.

Regulerbar luftstrøm i store og 
små hus.
Ingen boliger er like. Derfor kan 
luftstrømmen i Pax Eos reguleres i tre 
faste trinn: 20, 40 eller 60 kubikkmeter 
per time. Enkelt sagt trenger større 
boliger høyere luftstrøm enn mindre 
boliger. Som en tommelfingerregel bør 
luften i boligen byttes ut annenhver time.

En enkel Pax Eos 
gjør stor forskjell

Tegn på dårlig ventilasjon:

1.  Dugg på badespeilet lenge etter bad 
eller dusj.

2.  Lukten etter et toalettbesøk blir 
hengende igjen lenge etterpå.

3.  Dugg nederst på soveromsvinduet 
når du våkner om morgenen.

4.  Du våkner med hodepine, og luften i 
soverommet kjennes dårlig.

5.  Huset lukter eller virker innestengt.  
(Ofte venner man seg til dårlig lukt 
og kjenner den ikke selv. Spør andre 
hva de synes.)

6.  Fuktighet på kaldt  loft er et tegn
  at ventilasjonen av boarealet er  

undermålig. 
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Flytter luft i begge retninger
Vanlige vifter trekker ut uønsket luft 
fra huset. Samtidig skal uteluftsventiler 
og andre lekkasjer slippe tilsvarende 
mengde uteluft inn i husets ’tørre’ rom. 
Med denne metoden går varmeenergien 
i avtrekksluften tapt.
 Det er slik tradisjonelle kjøkken- og 
badevifter fungerer. Eos er noe helt 
annet – et ventilasjonsaggregat som 
regulerer både innkommende og 
utgående luft og gjenvinner husets egen 
varme. Takket være enhetens innebygde 
automatikk balanseres luftstrømmen 
henholdsvis ut og inn i huset.
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Pax Eos  
bytter ut luften og  
beholder varmen

Sparer både  
varme og energi

Gjenbruker varmen i huset
Det smarte med Eos er at den utnytter 
husets varme og gjenvinner den. Dette 
er både økonomisk og behagelig. Slik 
fungerer det:

Husets oppvarmede luften i huset 
dras inn i Eos, men før den sendes ut, 
benyttes den til å varme opp den inn-
kommende friske luften slik at denne 
allerede er nesten helt oppvarmet når 
den kommer inn i huset.  Den luften 
transporteres så videre til tilstøtende 
rom og forsyner dem med frisk, oppvar-
met tilluft.

Åtte av ti varmekroner gjenvinnes
Virkningsgraden for Pax Eos er opptil 
80 prosent, det vil si at åtte av ti varme-
kroner varmer opp huset igjen og igjen. 
Pax Eos er en bra investering både for 
deg og miljøet, med andre ord.

 

Energiklasse A
Pax Eos har energiklasse A - en  
bekreftelse på at aggregatet er både 
miljøvennlig og svært energieffektiv 
ventilasjonsløsning.

Pax Eos bruker den oppvarmede avtrekksluften til å varme opp 
den innkommende uteluften.

Uteluftinngang på fasade. Frisk luft 
inn.

Tilluft byttet i Pax Eos. Ledet i en 
kanal til tilstøtende rom.

Avtrekksluft som ledes inn i Pax Eos 
og varmeveksles/varmegjenvinnes 
mellom 75-80%.

Overflødig luft - luft fra rom til rom som 
reiser tilbake til badet.
Det er viktig at overskuddsluften får passere 
(selv om dørene er lukket) via store dørspal-
ter/åpninger ved dørkarmer og terskler.

Avtrekksluft på fasade. Forbrukt luft.

Fraluft/
Dårlig luft

Tilluft/Frisk 
varmegjenvunnet luft

Eks. soveromInnendørs

Eks. baderom

Utendørs

Avtrekk/
Oppbrukt luft

Uteluft/
Frisk luft

  
 

 

Utendørs

Bad

Eks. soverom

Bad

Gange
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Enkel  
og pen  
montering

Pax Eos grunnmontering supplert med avtrekksluftdyse.  
Her er Eos montert i et tilstøtende rom, og samler opp sin  
avtrekksluft via en avtrekksventil på badet, ved den gule pilen.

Pax Eos basisfeste med tilbehør, ytterveggsett, 
lyddemper og to tilluftsenheter.

Ulike tilkoblingsmuligheter
Pax Eos flere forskjellige tilkoblings-
muligheter, slik at rør og ledninger kan 
trekkes så ryddig som mulig. Aggregatet 
kan monteres på veggen eller i taket.

Ved å trykke på en knapp justerer Eos 
seg automatisk til forholdene i akkurat 
ditt hus. Under idriftsettelse trenger 
ingen ventilasjonstekniker være på stedet.

Smarte løsninger
Mesteparten av monteringen kan du 
gjøre selv, eller du kan sette ut hele jobben 
til profesjonelle installatører. Den unike 
monteringsrammen gjør at én person 
greier jobben på egen hånd. 
 For at installasjonen skal være så enkel 
og ryddig som mulig, er tilkoblingene 
tilpasset standard spirorør med 100 
millimeter diameter.

Viktig å huske
Før du borer hull i vegger bør du holde 
styr på plassering av husets rammereg-
ler og eventuelle skjulte rør for vann, 
strøm og varme.
  Montering av ventilasjon med var-
meveksling krever normalt en formell 
bygningsregistrering. Vårt råd er at 
du før montering kontakter Plan- og 
anleggskontoret i din hjemkommune.

Tilluft

Uteluft

Frånluft

Avluft
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Exempel:

Tilluft

Fraluft

Avtrekksluft

Uteluft

Pax Eos fås i to varianter:
Eos 100H+ og Eos 100H. 

Eos 100H + leveres i en gjør-det- 
selv-versjon med ledning og støpsel,  
mens Eos 100H er beregnet for fast  
elektrisk installasjon.

Takket være enhetens innebygde 
forvarmer av uteluft, kan Pax Eos hånd-
tere full luftutveksling ned til  
-20 °C utetemperatur. I Eco-modus  
fungerer forvarmeren akkurat så mye 
som nødvendig for å hindre frysing i 
veksleren. I Comfort-modus fungerer 
varmeren i stedet for alltid å gi en jevn og 
behagelig tilluftstemperatur på minst  
18 °C. I Normal modus, uten aktiv  
forvarmer, har Eos full luftutveksling ned 
til -15 °C utetemperatur.

Automatikk som gjør Eos intelligent
Som du allerede har forstått, er Pax Eos 
et smart lite ventilasjonsaggregat, med 
innebygget fuktstyring som automatisk 
øker luftstrømmen for eksempel når du 
dusjer. Når fukten er borte, går strømmen 
tilbake til det forvalgte nivået igjen.

Pax Eos gjenfukter inneluften og 
gjør inneklimaet mye behageligere. Det 
merkes tydelig om vinteren når inneluf-
ten vanligvis er tørr.

Filterbytte, da advarer Eos
Eos er utstyrt med dobbeltfiltre som 
garanterer god luftkvalitet og funksjon.  
De er lette å bytte, og du bør gjøre dette 
én gang per halvår – Eos gir selv beskjed 
når det på tide. Standardfiltrene kan 
kjøpes hos våre forhandlere.

Ingen kondensavløp
Eos trenger ikke kondensavløp fordi 
den intelligente styringen regulerer 
luftstrømmen slik at det ikke oppstår 
kondens. Dette gjør at enhetsmonte-
ringen kan utføres i mange alternative 
miljøer.

Passer seg selv
Det er sjelden nødvendig å justere inn-
stillingene på Eos. Hvis det likevel skulle 
være nødvendig, gjøres det enkelt via 
den medfølgende fjernkontrollen.

For det nordiske klimaet
Pax Eos er robust og utrustet for skan-
dinaviske forhold. Den er selvsagt testet 
og S-merket av SEMKO, dobbeltisolert 
og IP24-klassifisert. Den har en såkalt 
EC-motor, det vil si en børsteløs like-
strømsmotor som er utrolig driftssikker.

Pax Eos fås  
i to varianter

Tilluftstemperaturer ved forskjellige utetempe-
raturer, i forskjellige moduser.

Temperatur i (°C)

 25 

 20

 15

 10

 5

 0

  –20  –10  0  10  20 

Utetemperatur (°C)  

 

 

 

 

 

 

Eos i Comfortmodus

Eos i Normalmodus

Kurvene er basert på en innetemperatur på ca +21 °C.
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Komplett tilbehørspakke
For Pax Eos er det en komplett tilbehørspakke som du finner hos våre 
forhandlere. Pakken inneholder to tilluftsventiler, en avtrekksventil, 
avtrekksluftuttak, lyddemper og et Pax Eos ytterveggssett. Hvis du ønsker  
å fullføre installasjonen, er hver del også tilgjengelig for kjøp separat.

Lyddemper Ø100

Art.nr. 8903-1
EFO 4910636

Eos
tilbehør
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Pax Eos kit for yttervegg 
 
Art.nr. 8403-1
EFO 4910620

Filtersett 
  
Art.nr. 8400-5
EFO 4910601
NRF 6553764

Fraluftstuss  

Art.nr. 8404-0
EFO 4910674

Pax Fraluftsventil Ø100 stål

Art.nr. 2907-3

Pax Tilluftsventil Ø100mm stål 

Art.nr. 2907-1

Pax Eos tilbehørspakke

Art.nr. 8404-1
EFO 4910639

Utdypende informasjon er tilgjengelig på paxnorge.no

Tekniske spesifikasjoner

Spesifiserte dimensjoner kan variere. Bor aldri hull i veggen uten først å sjekke dimensjonene til det aktuelle produktet.  
Pax fraskriver seg alt ansvar dersom forboring har funnet sted uten å ha fulgt monteringsanvisningen.

*  Kun avtrekksluft
**  Eos 100H + leveres i en gjør-det-selv versjon med ledning og støpsel

Modell Pax Eos 100H  Pax Eos 100H+ **

Artikkelnummer  1110-2  1110-3
EFO 4910501  
NRF 6553755    
EAN 7391477111027  7391477111034
     
Hastighet Lav Medel Høy Fukt 
Kapasitet, friblåsing [m3/h] 30 52 78 90 * 
Kapasitet, friblåsing [l/s] 8,3 14,4 21,7 25 * 
Effekt forbruk [W] 3,5 8 18 25 
Varmerens makseffekt ved OA–20°C [W] < 375 < 375 375 – 
Lydtrykksnivå [dB(A) 3 m] 19 22 29 35 
Virkningsgrad [%] 80 78 75 – 
Lekkasje [%] 5    
     
Spenning/Frekvens 230V AC 50Hz    
Motortype EC motor 
   
Tetningsklasse IP24    
Isolasjonsklasse Klasse II (skal ikke jordes)   
Sertifikat S – Intertek    
Andre merkinger CE
Energiklasse A
    
Temperatur for monteringsmiljø Lav + 5 °C / Høy + 35 °C    
Filter Uteluft G4 / Fraluft G4    
Vedlikehold av filter Default 180 dgr (valgbar 90, 180, 270, 365)   
Rørtilkobling  [mm] Ø100    
Plassering Vegg eller tak    
Sjelvjusterende Automatisk balansering mellom avtrekk og tilluft via spjeld
   
El-installasjon ** Autorisert installatør    
Fjernkontroll Medfølger    
Enhetens vekt [kg] 9,5    
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Pax – nytenkende  
hver dag siden 1945

Etter slutten av andre verdenskrig endret 
verden seg, fra lidelse og ødeleggelse til 
håp for fremtiden og fred. I 1945 startet 
oppfinneren og gründeren Folke Andersson 
Pax og begynte å produsere kjøkkenvifter. 
Navnet er selvsagt ingen tilfeldighet  
– Pax er det latinske ordet for «fred».   
 Velstanden fortsatte å vokse i Sverige,
og folk fikk nye vaner. For eksempel  
begynte folk å dusje, både ofte og lenge.  
Den selvstendige ventilasjonen på badene 
var ikke lenger tilstrekkelig. Folke 
Andersson så en løsning og Pax lanserte 
Sveriges første vifte, laget og godkjent for 
våtrom. På samme måte flyttet hovedkontor 
og produksjon til Hälleforsnäs i Sörmland. 

Hvert år selger Pax over 100 000 vifter som 
bidrar til bedre luft i hjemmene.
 I dag er Pax så mye mer enn et vifte-
selskap. Gjennom flere selskapsoppkjøp er 
sortimentet utvidet med håndkletørkere 
og radiatorer. Dette betyr at Pax henter 
kraft fra tre mektige røtter, som alle er 
innarbeidet fra innovative gründere. 
 Siden 2013 har Pax vært en del av 
børsnoterte Volution Group plc. Vi i Pax 
streber hver dag med å videreføre Folke 
Anderssons nytenkning. Vårt sortiment 
omfatter nå et komplett utvalg av varme- 
og ventilasjonsprodukter som alle bidrar 
til et bærekraftig, moderne og sunt miljø i 
hjemmet.
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For et bedre 
inneklima 
i hjemmet.
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