Pax Norte®
Произведено
в Швеция

Smart вентилатор за баня.
Смартфон приложение за
повече функции и настройки

НОВО!
НОВО

Може да се използва в режим постоянна работа или
с различни профили от Pax app.

Pax Norte®
Иновация до
последния детайл

Pax Norte, недоловимо тих.
Pax Norte се монтира лесно. Извадете го
от кутията, свържете го и е готов за работа.
Pax Norte е автоматичен вентилатор
за баня с предварително зададени настройки.
Това означава, че вентилаторът ще работи в много тих режим „непрекъсната
вентилация“ и активни сензори за светлина и влага. Така се поддържа приятна
въздушна циркулация и по-здравословна среда в дома.
Pax Norte е недоловимо тих и, разбира
се, напълно безопасен за мокри помещения.
Приложението за смартфон на Pax, ви
позволява да изберете оптимални настройки и функции.

Изтеглете го и ще получите избор за 5
вида настройки, според предпочитанията ви.
Възможност за много настройки
Мобилното приложение на Pax ви дава
възможност за избор на голям брой настройки: функция "Календар" ви позволява да активирате вентилатора според
конкретния ден;може да използвате режим "Boost" за по-добро аериране, както
и функция постоянен поток.
Иновативни до последния детайл
Pax Norte е произведен в Швеция. Разработен по високите скандинавски стандарти, съответстващ на най-модерните
технологии, и с безкомпромисно качество на материалите. Консумацията на
енергия е минимална, а почистването
бързо и лесно.

Какво получавате с Pax Norte®:
1. Напълно автоматичен вентилатор за баня,
готов за работа с фабричните настройки
2. С възможност за избор между 5 предварително зададени
профила и допълнителни настройки чрез Pax app
3. Лесен за инсталиране и използване
4. Много тих 17-20dB (A) 3m
5. Ефективен, 110 м3/h дебит
6. Енерго-спестяващ, максимум 4W
7. „Boost“ функция
8. Отделен 12V вход
9. Сигурен и безопасен. Всеки вентилатор е грижливо тестван
10. Разработен и произведен в Швеция
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Pax app
предлага още
повече функции.

Изисквания за app функциите:
Apple устройства с IOS 7 или устройства с Android OS 4.3
и поддръжка на Bluetooth 4.
5 предварително зададени профила могат да бъдат
избрани чрез PAX app:
1. Norte Автоматичен(Постоянна вентилация)
2. Norte управление чрез сензор за влага
(Може да се комбинира с обратна клапа)
3. Norte управление чрез ключ и таймер
(Може да се комбинира с обратна клапа)
4. Norte управление чрез ключ и on/off режим
(Може да се комбинира с обратна клапа)
5. Norte топлообменен вентилатор
Настройки чрез PAX app:
 Настройки на въздушните потоци
 Функция календар
 Усилена вентилация
 Таймер
 Отложен старт
 Сензор за светлина
 Сензор за влага
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Функции
Напълно автоматичен. Три режима на скорост и „Boost“ режим
- Ниска скорост (Постоянна вентилация)
- Средна скорост (активиране чрез сензор за светлина)
- Висока скорост (активиране чрез сензор за влага или чрез
външен ключ)
Functions
Location
- Boost режим,
активиран
чрез
app. Installed with own separate duct
Fully automatic.
Three speed
modes
andаериране
a boost mode:
Ø100-140.
- Функция

Ø177

Timer

Ø177

Speed 1, 2, 3

Ø99

started manually via switch).

Аксесоари
– Boost mode, programmed or
via app
- Обратна activated
клапа 8127-1
Värmeförflyttare
– Airing function,
connectible
- Челен капак,
бял 8143-6
За отвори между Ш140-160

Bluetooth

∞
Ø177

– with natural draught (ceiling).

Low speed
– without natural draught
Място за– монтаж
(basic flow/basic ventilation).
(external wall).
Инсталиран
със
собствен
въздуховод
Ш100-140.
– Medium speed
Multi-pole switch: Integrated for
- Със собствена
тяга
(run-on via
light(таван)
sensor).
100-240 V AC wiring.
- Без собствена
тяга (външна стена)
– High speed
Accessories
(activated
via humidity
sensor or
Двуполюсен
прекъсвач:
Предназначен
100-240
V AC
окабеляване
– за
Backdraught
shutter
8127-1

∞ ∞

Light

– Cover plate white 8143-6
For duct dimensions Ø140-160

∞

Модел

Относителна влажност

Pax Norte®

Part number

Светлина

Многополюсна защита
Капацитет [m3 / h]

Bluetooth
IP

1560-1
Да
Yes
110 m3/h
30
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz / or 12V DC
DC
BTLE4
IP44

Клас изолация

Клас II (няма нужда от заземяване)

Сертификат

S – Intertek
CE
Ø100-140 mm
5-35

Ø177

Таймер

Капацитет [l / s]

∞

Скорост 1,2,3

Максимално налягане [Pa]
Консумация на електроенергия [W]

Bluetooth

Ниво на шум [dB(A) 3 m], мин. скорост
Волтаж / честота

Топлообменен режим
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Вид на мотора, лагерен

Други маркировки
Размер на отвора
Работна температура
Електрическа инсталация
Тегло (кг)
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