
Pax
Pax Passad 31

Fuktsensor

Lyssensor med ettergangstid

Art. Nr 1860-1

[ProductElNr] 4910624

NRF-nummer 6553653

Passad 31 fuktsensor, lyssensor med

kaldrasspjeld, monteres i kanal uten naturlig

selvtrekk i yttervegg

Funksjoner

Fuktsensor, Lyssensor, Timer, Tennledning

Tekniske data

Plassering Horisontal, Vertikal

Makstrykk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 95

Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 27,9

Effektforbruk (W) 5

Spenning (V) 230V AC

El-forsyningsfase [1Phase]

Isolasjonsklasse II

Type motor AC

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 172

[ProductUnpackageHeight] 210

[ProductUnpackageDepth] 142

[ProductMaterial] Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] PP

[ProductEnvironmentalCertificate] SundaHus, WEEE,

REACH

[ProductEtimCode] EC001141

Målskisse
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Beskrivelse

Passad 31, med kaldrasspjeld, monteres i kanal uten

naturlig selvtrekk (yttervegg). Brukes først og fremst som

punktforsterking av ventilasjonen om din bolig har et

allerede eksisterende system for grunnventilasjon, for

eksempel mekanisk fraluftsventilasjon (via egen kanal).

Viften starter enten gjennom den justerbare lyssensoren,

eller når fuktighetsnivået overstiger den forhåndsinnstilte

verdien. 

Pax Passad® - Skandinavias mest solgte baderomsvifte 

Erfaring og smart teknologi

Vi har utviklet Pax Passad-serien for at du enkelt skal finne

en modell som sørger for ventilasjonen i boligen din. 

Bekymringsfri bruk

En Pax Passad-vifte skal først og fremst forsterke

fraluftstrømmen i boliger med selvtrekksventilasjon. De er

svært enkle både å montere og bruke. God plass i

rammedelen forenkler installatørens jobb, og viften kan

rengjøres uten behov for verktøy. De smarte styrefunksjoner

gir deg en bekymringsfri ventilasjon, og hjelpe automatisk

huset ditt med å puste når det trengs som mest. Resultatet

blir et innemiljø som gjør at både du og huset ditt har det

godt! 

Modeller

Pax Passad-serien skiller seg ut ved at alle viftene er svært

stillegående, svært effektive, de er laget i miljøvennlige

materialer og har et lavt energiforbruk. Selvsagt er de

godkjente for bruk i våtrom. 

Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU- direktivet

EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at produktet er IP44

klasset og dobbelt isolert og tilfredsstiller derved kravene

for montering i sone 1. Vår anbefaling er at produktet

monteres så høyt som mulig på vegg og ikke utsettes for

direkte vannsprut over tid.

Trygg – Sikker – Miljøvennlig

Pax Passad-serien lages i utvalgte materialer med svært

lav påvirkning på miljøet. Viftene kan selvsagt gjenvinnes.

Pax Passad er blant annet anbefalt av Sunda Hus. For din

trygghet gjennomgår hver eneste Pax-vifte svært grundige

kvalitets- og sikkerhetstester. For å understreke vårt fokus

på kvalitet, gir vi deg 5 års garanti på Pax Passad. 

1. dB(A) 3 m verdi 27,9

2. Effektiv – 95m3/h frittblåsende

3. Enkel å installere, lett å bruke

4. Lavt energiforbruk – maks 5 watt

5. Miljøvennlig og gjenvinnbar

6. Sikker – alle Pax-vifter testes på kvalitets og sikkerhet

7. Designet og produsert i Sverige 

8. 5 års garanti
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Tilbehør

Dekkplate

Calima/Passad

hvit
8143-6

Noskona

Passad
8126-1

Avstandsramme

til Passad
8145-1

Topolet

strømbryter

Passad
8104-3

Koblingsplint

till Passad
003-302XFLW/04

Propell til

Passad
001-800045

Festeklips til

Passad
001-800007
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