
Pax
Pax Sirocco

Lys- og fuktighetssensor

Grunnventilasjonen kan velges bort

Med eller uten ettergangstid

Art. Nr 1552-1

[ProductElNr] 4910523

NRF-nummer 6553179

Helautomatisk baderomsvifte med lys- og

fuktighetssensor, fabrikkinnstilt på

kontinuerlig drift.

Funksjoner

Fuktsensor, Lyssensor, Ettergangstimer, Konstant strøm

Tekniske data

Plassering Horisontal, Vertikal

Makstrykk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 110

Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 17-20

Effektforbruk (W) 4

Spenning (V) 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

El-forsyningsfase [1Phase]

Isolasjonsklasse II

Type motor EC

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 177

[ProductUnpackageHeight] 177

[ProductUnpackageDepth] 81

[ProductMaterial] Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] ABS

[ProductEnvironmentalCertificate] WEEE, REACH

[ProductEtimCode] EC001141

Målskisse
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Beskrivelse

Pax Sirocco er perfekt for bad i boliger med naturlig

selvtrekk (tak), eller i hus der det mekaniske

fraluftssystemet må komplementeres, men dette må gjøres

via egen kanal.

Viften starter enten via den justerbare lyssensoren, eller når

fuktighetsnivået overstiger det forhåndsinnstilte nivået. 

Monteres i egen separat kanal Ø100 mm – med naturlig

selvtrekk (tak).

Funksjoner: grunnventilasjon og boost ved

lys/fuktforandring

Pax Sirocco er enkel å installere og klar til bruk uten at du

trenger å gjøre noen justeringer eller innstillinger.

Viften har følgende automatiske funksjoner:

-Den arbeider kontinuerlig med en luftstrøm på ca. 30 m3/h,

men denne kan også velges bort

- Ved lys- og skyggeforandringer, for eksempel når en

lampe tennes eller når noen beveger seg i rommet, øker

luftstrømmen til ca. 60 m3/h i 15 minutter

- Om fuktigheten stiger raskt, for eksempel når noen dusjer,

øker luftstrømmen til ca. 110 m3/h. Når fuktigheten er

ventilert bort, går luftstrømmen tilbake til 30m3/h

Dette gjør at det hele tiden er en sunn luftomsetting i huset,

som igjen gir et bedre inneklima.

Pax Sirocco er svært stillegående og er selvsagt godkjent

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.

Pax Sirocco er utviklet og laget i Sverige, og vi har som

vanlig vært kompromissløse i både valg av materialer og

også med tanke på miljø og kvalitet. Sirocco er fylt med det

siste innen teknologi, og har mer enn 20 prosent bedre

prestasjon enn tidligere modeller. Dessuten bruker Pax

Sirocco minimalt med energi og er svært lett å rengjøre.

En vifte med uante muligheter

Pax Sirocco er også utviklet for å kunne brukes andre steder

enn i boliger. Den innebygde 12-voltsinngangen gjør det

mulig å bruke viften i for eksempel båt og campingvogn.

Pax Sirocco er en av de mest allsidige viftene vi har utviklet. I

likhet med alle andre Pax-produkter, gjennomgår hver

eneste vifte svært grundige kvalitets- og sikkerhetstester.

Det er derfor vi gir deg hele 5 års garanti på Pax Sirocco.
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Tilbehør

Kaldrasspjeld

Ø98x74
Art. Nr 8127-1

Dekkplate

Calima/Passad

hvit
Art. Nr 8143-6

Stormkappe
Art. Nr 8158-1

Stormkappe
Art. Nr 8158-4

Ytterveggitter
Art. Nr 8156-3

Ytterveggitter
Art. Nr 8156-2

Ytterveggitter
Art. Nr 8156-1

Veggrør Ø100

1-pack
Art. Nr 5913-1

Veggrør Ø100

2-pack
Art. Nr 8157-1
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