
Pax
Pax Sirocco

Kosteus- ja valotunnistin

Peruskäynnin voi myös sammuttaa

Jälkikäyntiajalla tai ilman sitä

Art. Nr 1552-1

LVI-nro 8040654

Snro 8510083

Täysautomaattinen kylpyhuonepuhallin valo-

ja kosteustunnistimella. Ei mobiilisovellusta.

Toiminnot

Kosteustunnistin, Valotunnistin, Jälkikäyntiajastin, Jatkuva ilmanvaihto

Tekniset tiedot

Sijoitus Vaakasuora,

Pystysuora

Max. ilmanpaine (Pa) 25

Vapaapuhallus (m3/h) 110

Äänitaso (3 m) - dB(A) 17-20

Virrankulutus (W) 4

Jännite (V) 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

Sähkönsyöttö [1Phase]

Eristysluokka II

Moottorin tyyppi EC

Suojausluokka IP 44

Kanavakoko (mm) 100

Tuotteen leveys (mm) 177

Tuotteen korkeus (mm) 177

Tuotteen syvyys (mm) 81

Materiaali Muovi

Materiaali tarkemmin [ABS]

Ympäristösertifikaatit WEEE, REACH

Etim koodi EC001141

Måttskiss
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Kuvaus

Tehdasasetuksilla Sirocco on täysin automaattinen

kylpyhuonepuhallin, eikä sitä tarvitse säätää. Se käy

jatkuvasti pienellä nopeudella, mikä varmistaa jatkuvan

perusilmanvaihdon. Sen käynti tehostuu automaattisesti

valotunnistimen aktivoiduttua tai kosteuden noustessa

merkittävästi. Sirocco on kuten Calima, mutta ilman

sovellusmahdollisuutta. Ominaista Pax Siroccolle on sen

erittäin hiljainen käyntiääni, korkea hyötysuhde ja

äärimmäisen pieni energiankulutus. Se on todella helppo

asentaa ja käyttää. Puhaltimen puhdistus on tehty entistä

helpommaksi eikä siihen tarvita työkaluja. Pax Sirocco on

hyväksytty asennettavaksi kosteisiin tiloihin.

Puhallin toimii jatkuvasti perusilmanvaihdolla (noin 30

m3/h). Jos tunnistin huomaa valon muutoksen tai liikettä

huoneessa, puhaltimen teho nousee (noin 60 m3/h). Jos

ilmankosteus kohoaa nopeasti ja merkittävästi esimerkiksi

suihkun aikana, teho nousee entisestään (noin 95 m3/h).

Kun kosteus on poistunut, puhallin palaa

perusilmanvaihtoon (noin 30 m3/h). 

Pax Sirocco on kehitetty useita eri käyttökohteita varten.

Sisäänrakennettu 12 voltin sisääntulo mahdollistaa

puhaltimen käytön esimerkiksi kesämökillä, veneessä tai

asuntoautossa. Puhallin kuluttaa erittäin vähän virtaa, joten

se ei tyhjennä akkua.

Pax Sirocco on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista,

joilla on niin vähäiset ympäristöä rasittavat vaikutukset kuin

mahdollista. Lisäksi pyrimme käyttämään tuotteissamme

kierrätettäviä materiaaleja. Jokainen Pax puhallin käy läpi

erittäin tarkat turvallisuus- ja laatutarkastukset, jotta voimme

olla varmoja, että tuote on turvallinen käyttää. Siksi

myönnämme Pax Siroccolle viiden vuoden takuun.

10 syytä valita Pax Sirocco®:

1. Täysin automaattinen, siksi huoleton

2. Hiljainen 17-20 dB (A) 3m

3. Tehokas 110 m3/h vapaapuhallus

4. Energiankulutus max. 4 W

5. Helppo asentaa ja käyttää

6. Tehostus- ja taukotoiminto

7. Erillinen 12V sisääntulo

8. Turvallinen, jokainen puhallin turvallisuus- ja

laatutarkastetaan

9. Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa

10. Viiden vuoden takuu.

Pax Sirocco on poistoilmapuhallin. Jotta poistetun ilman

tilalle saadaan raikasta ja puhdasta korvausilmaa, tarvitaan

myös Pax-tuloilmaventtiileitä. Näin saadaan terveellinen

ilmanvaihto ja raikas sisäilma.
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