
Pax
Pax Levante 00

Start och stopp via strömbrytare

Separat 12V ingång

Energisnål, 4W

Tyst och effektiv

Enkel att installera och använda

Art. Nr 1540-1

SEG 9302606

RSK 8751536

En enkel fläkt och samtidigt en bra

ventilationslösning. Levante 00 manövreras

manuellt via en separat strömbrytare. Finns

hos din lokala elektriker

Teknisk data

Placering av produkt (installation) Horisontell, Vertikal

Maxtryck (Pa) 25

Kapacitet friblåsande Max (m3/h) 110

Ljudtrycknivå 3m dBA 27,5

Max Watt (W) 4

Spänning 5v -400V 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

Elförsörjningsfas 1-fas

Isolationsklass II

Typ av motor EC

Kapslingsklass (IP) IP 44

Kanal dimension nominal  Ø (mm) 100

Bredd (mm) 177

Höjd (mm) 177

Djup (mm) 81

Material Plast

Plastmaterial specefikation ABS

Maximal omgivningstemperatur (°C) 50

Minimal omgivningstemperatur (°C) 0

Miljömärkning WEEE, REACH

Etim kod EC001141

Måttskiss
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Beskrivning

En enkel fläkt och samtidigt en riktigt bra

ventilationslösning. Levante 00 manövreras manuellt via en

separat strömbrytare. Eller om så önskas, parallellt via

rummets belysningsströmbrytare. Pax Levante 00 kan

också kombineras med Pax termostat för värmeförflyttning.

Erfarenhet och smart teknik

Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska

hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din

innemiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av

ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är

tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i

hus där ett befintligt mekaniskt frånluftsystem ibland kan

behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat

kanal). 

Bekymmersfritt montage och användning

Levante ska alltid monteras i en egen separat

ventilationskanal, med eller utan naturligt självdrag. 

Fläkten är anpassad för kanalstorlek Ø100mm.

Vid montage mot kanal som helt saknar naturligt självdrag,

kan fläkten kombineras med tillbehöret Pax Kallrasspjäll (i

alla andra montage bör kallrasspjäll i stället undvikas). 

Levantefläktarna är mycket enkla att både montera och

använda. Det stora kopplingsutrymmet i fläktens ramdel

underlättar installatörens jobb. Pax Levantefläktar är

dessutom extremt tystgående, har hög effektivitet, minimal

energiförbrukning och är mycket enkla att rengöra. 

God innemiljö 

Du som väljer Pax Levante som förstärkning av

frånluftventilation till ditt hus, väljer samtidigt att aktivt

förbättra hela husets innemiljö. Ett tips är att du (samtidigt

som Levantefläkten installeras i till exempel badrummet)

även ser över dina tilluftsventiler i exempelvis sovrummen,

så att också ny fräsch uteluft enkelt kan ta sig in i ditt hus.

På så vis kommer både du och huset att andas friskare luft.

För mer än bara bostaden

Pax Levante fläktar är utvecklade för mer än bara bostaden.

Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda

fläkten i exempelvis båt och husbil. 

Trygg – Säker – Miljövänlig

Pax Levante tillverkas i utvalda material med dokumenterat

låg miljöpåverkan och är självklart helt återvinningsbar. För

din trygghet genomgår varje enskild Pax Levantefläkt en

mycket noggrann kvalitets- och säkerhetstest. För att

understryka vår kvalitetstanke, lämnar vi hela 5 års garanti

för Pax Levante.

- Tystgående

- Effektiv, 110 m3/h friblåsande

- Enkel att installera och använda

- Energisnål, 4 watt

- Separat 12-voltingång

- Miljövänlig, helt återvinningsbar

- Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhets testas

- Utvecklad och tillverkad i Sverige

- 5 års garanti
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Tillbehör

Täckplatta vit
Art. Nr 8143-6

Termostat
Art. Nr 8155-1

Kallrasspjäll

Ø98x74
Art. Nr 8127-1

Väggrör Ø100

1-pack
Art. Nr 5913-1

Väggrör Ø100

2-pack
Art. Nr 8157-1

Ytterväggsgaller

Ø100
Art. Nr 8156-1

Ytterväggsgaller

Ø100
Art. Nr 8156-2

Ytterväggsgaller

Ø100
Art. Nr 8156-3

Vindskyddshuv
Art. Nr 8158-1

Vindskyddshuv

rostfritt
Art. Nr 8158-4
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