Pax Norte®
Automatizēts vannas
istabas ventilators. Vairāk
funkciju un iestatījumu
pieejams aplikācijā.

Rūpnīcas iestatījumi; nepārtraukta darbība; plašākas izvēles iespējas Pax aplikācijā.
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Pax
Norte
Inovācijas pat
vissīkākajās
detaļās.

®

Pax Norte ir gatavs strādāt klusumā.
Vannas istabas ventilatoram jābūt
viegli uzstādāmam. Un Pax Norte ir tieši
tāds. Izņem no kastes, pievieno un Pax
Norte ir gatavs darbam.
Piegādes brīdī Pax Norte iestatījumi ir
kā
automātiskam
ventilatoram.
Ventilatora
pamata
iestatījumi
paredzēti nepārtrauktai lēnai darbībai
ar aktivizētiem mitruma un gaismas
sensoriem. Tas nodrošina nepārtrauktu
veselīgu gaisa cirkulāciju un labāku
telpu klimatu visā mājā.
Pax Norte ir ārkārtīgi kluss un to,
protams, drīkst izmantot arī mitrās
telpās.

Inovācijas pat vissīkākajās detaļās.
Pax Norte tiek ražots Zviedrijā. Kā ierasts,
izmantojām
bezkompromisu
pieeju
materiāliem, videi un kvalitātei. Norte satur
vismodernākās vadības tehnoloģijas un tā
veiktspēja ir vairāk kā 20% labāka, nekā
iepriekšējiem modeļiem. Pax Norte
nodrošina arī minimālu enerģijas patēriņu
un tas ir viegli tīrāms.

Pārsteidzošu iespēju ventilators.
Pax Norte tika izstrādāts vairākiem tirgus
sektoriem, ne tikai mājsaimniecības preču
sektoram. Integrētā 12 voltu ieeja padara
ventilatoru lietojamu arī laivās un
kemperos, nenosēdinot akumulatoru.
Pax Norte iespējams ir viens no
visdaudzpusīgākajiem ventilatoriem, ko
Aplikācija ļauj izvēlēties vairākas jelkad esam ražojuši. Un, kā visi Pax produkti, katram ventilatoram veikti stingri
funkcijas un veikt iestatījumus.
Lejupielādējot Pax lietotni, variet atbloķēt kvalitātes un drošības testi. Tāpēc mēs Pax
savu Norte un izvēlēties starp 5 dažādiem Norte nodrošinām 5 gadu garantiju.
iepriekš izveidotiem profiliem jeb
modeļiem, atkarībā no jūsu vēlmēm.

Papildus iestatījumi.
Lietotnē pieejama virkne dažādu
funkciju, piemēram, viedā kalendāra
funkcija, kas ļauj aktivizēt Norte atkarībā
no kalendāra dienas. Vai Boost režīms,
vēdināšanas funkcija, nepārtrauktas
plūsmas funkcija vai iespēja izmantot
ventilatoru kā siltuma sadalītāju.
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Ieguvumi no Pax Norte®:
1. Automatizēts vanas istabas
ventilators, gatavs lietošanai ar rūpnīcas
iestatījumiem
2. Izvēle no 5 iepriekš izveidotiem
profiliem/modeļiem, vai plašākas
iestatījumu iespējas Pax aplikācijā
3. Viegli uzstādāms un lietojams
4. Ļoti kluss: 17-20dB (A) 3m
5. Efektīvs: 110 m3 / h brīva plūsma
6. Enerģiju taupošs: maks. 4 W
7. Boost funkcija
8. Atsevišķa 12 V ieeja
9. Drošs.
Katrs ventilators tiek rūpīgi testēts.
10. Ražots Zviedrijā.

Izpako un
uzstādi,
ieslēdz un
lieto!
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Pax aplikācija
snidz plašākas
funkciju iespējas.

Prasības aplikācijas izmantošanai:
Apple ierīces ar IOS 7 vai ierīces ar Android
OS 4.3, atbalsts Bluetooth 4.
Iespēja izvēlēties no 5 iepriekš
izveidotiem profiliem:
1. Norte Auto
(nepārtraukta ventilācija)
2. Norte ar mitruma regulāciju
(Var kombinēt ar pretvilkmes restēm)

Iestatījumi aplikācijā:
Plūsmas iestatījumi
Kalendāra funkcija
Piespiedu ventilācija
Iestatāms darbības laiks
Darbības uzsākšanas aizkavēšana
Gaismas jutīgums
Mitruma jutīgums

3. Norte ar slēdzi darbināms, ar iestatāmu
darbības laiku
(Var kombinēt ar pretvilkmes restēm)
4. Norte ar slēdzi darbināms on/off
(Var kombinēt ar pretvilkmes restēm)
5. Norte siltuma sadalītājs
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Pax Norte®

Automātisks ventilators, kam iespējama vadība caur aplikāciju.
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Funkcijas
Automātisks. Trīs ātruma režīmi un
boost režīms:

Gaisma

– Zems ātrums
(parasta plūsma/parasta ventilācija).

Taimeris
Ātrums 1, 2, 3

– Vidējs ātrums
(iestatāms darbības laiks ar gaismas
sensoru).

Bluetooth

– Liels ātrums
(aktivizē ar mitruma sensoru vai
manuāli ar slēdzi).

∞

Siltummainis

5
gadu garantija
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– Boost režīms, ieprogrammēts
vai aktivizēts ar aplikāciju
– Vēdināšana, savienojams

Modelis

Atsevišķa
12 V ieeja, piem.,
laivām vai
kemperiem



Pax Norte®

Daļas Nr.
1560-1
Visu polu atslēdzējs
Jā
Kapacitāte, brīvas plūsmas [m3/h]
110 m3/h
Kapacitāte, brīvas plūsmas [l/s]
30
Maks. spiediens [Pa]
25Pa
Emerģijas patēriņš [W]
4W
Skaņas spied. līmenis [dB(A) 3 m], min. ātrums 17-20 dB(A) 3 m
Spriegums/Frekvence
230V AC 50Hz / or 12V DC
Motora tips, lodveida gultņi
DC
Bluetooth
BTLE4
IP kods
IP44
II klase (nav nepieciešams
Izolācijas klase
zemēt)
Sertifikāts
S – Intertek
Citi marķējumi
CE
Gaisa vadu izmēri
Ø100-140 mm
Temperatūras diapazons
5-35
Elektroinstalācija
Kvalificēts montāžas inženieris
Iekārtas svars [kg]
0.38
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