Pax Eos
ventilatsiooniseade täpselt sinu vajadustele

Innovaatiline uuendus,
kompaktseim soojustagastusega
ventilatsiooniseade

Ventilatsiooni parandamine on
muutunud varasemast lihtsamaks.
Pax Eos-i abil tagate oma kodus
hõlpsalt hea ja tervisliku
sisekliima. Pax Eos on kompaktne
ja võimas ventilatsiooniseade,
mida saab paigaldada lugematul
hulgal eri viisidel ning mis vastab
täpselt sinu vajadustele. Sellest
tuleneb ka meie moto: sinu
vajadustele vastav ventilatsioon.

Pax tõi peaaegu 40 aastat tagasi turule
Rootsi esimese vannitoa jaoks heaks
kiidetud ventilaatori. See aitas niiskuse ja
ebameeldivad lõhnad ruumist kiiresti
eemaldada. Praegu kasutatakse Pax-i
ventilaatoreid miljonites vannitubades.
Nüüd on Pax töötanud välja uue toote –
nutika Pax Eos ventilatsiooniseadme. See
on mõeldud majadele, kus soovitakse
kasutada sundventilatsiooni. Lisaks
niiskuse ja ebameeldivate lõhnade
eemaldamisele parandab see õhuvahetust
terves majas. Seade töötab pidevalt, aga
mitte kunagi asjatult.
Pax Eos sisaldab suurel hulgal
automaatseid toiminguid, mis aitavad
tagada optimaalse õhuvahetuse kõikidel
aastaaegadel. Lisaks on see varustatud
energiasäästliku soojussalvestiga.
Seadet on lihtne paigaldada ja seda võib
kasutada ka niisketes ruumides.
Lisavarustusena on saadaval ka lai valik
tarvikuid, tänu millele laabub Pax Eos
paigaldamine hõlpsalt ning lõpptulemus
näeb välja stiilne
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Korralik
õhuvahetus
sinu kodus, mida
see tähendab?

Siseõhk peab pidevalt vahetuma.
Vana õhk tuleb juhtida majast välja
ning selle asemele tuleb tuua uut,
värsket õhku. See on vältimatu nii
inimeste kui hoone tervise
hoidmiseks.
Kui ventilatsioon on halb, saab
sellest tavaliselt esmalt aimu
vannitoas. Pärast WC kasutamist
jääb õhku ebameeldiv lõhn ning
pärast duši all käimist on peegel
pikka aega udune.
Halb ventilatsioon mõjutab nii sinu
kui su maja tervist.
Pax Eos abil saaks parandada
miljonite majade siseõhu
kvaliteeti.
Uutes majades on pea eranditult
tsentraalne sundventilatsioon.
Põhjamaades aga leidub miljoneid
vanemaid maju, kus kasutatakse
sise- ja välisõhu rõhkude erinevusel
põhinevat ventilatsiooni. Nende
majade õhuvahetus toimub vaid
ventilatsiooniavade ning ehitise
loomulike hõredate kohtade baasil.
Vanasti töötas selline lahendus hästi.
Praegu aga elame teistmoodi kui
neli- või viiskümmend aastat tagasi.
Majad on ehitatud tihedamalt ja
sageli kasutatakse ka lisaisolatsiooni.
Veedame rohkem aega kodus ja
käime üha sagedamini duši all.
Tänapäeval ei piisa siseõhu
kvaliteedi tagamiseks enam pelgalt
rõhuvahel põhinevast
ventilatsioonist.
Kas oled vahetanud õlikütte
maasoojuse vastu?
Paljud majaomanikud on viimastel
aastatel asendanud vanad õlikatlad
energiasäästlikumate lahendustega,
näiteks maaküttega.

Uutel küttesüsteemidel on mitmeid
eeliseid.
Paljud aga ei tea, et rõhuvahel
põhinev ventilatsioon võib vanast
õlikatlast loobudes märgatavalt
halveneda.
Soe lõõr on teatud mõttes rõhuvahel
põhineva ventilatsiooni mootor.
Küttekatlast loobumisel jääb lõõr
külmaks ning selle tulemusena
halveneb terve maja ventilatsioon.
Vastupidiselt levinud uskumusele ei
paranda ka tavaline õhksoojuspump
hoone ventilatsiooni. Kui siseõhk
tundub olevat niiske ja lõhnab
halvasti, on selle põhjuseks kindlasti
puudulik ventilatsioon.
Ka ainult üks Pax Eos
ventilatsiooniseade toob kaasa
märgatava muutuse.
Kui sinu majal on rõhuvahel põhinev
ventilatsioon, soovitame sul tutvuda
lähemalt Pax Eos
ventilatsiooniseadmega. Juba üks Pax
Eos ventilatsiooniseade parandab
märgatavalt mitte ainult ühe toa, vaid
terve maja õhuvahetust.
Alusta vannitoast ja täienda
ventilatsiooni, paigaldades teine seade
näiteks keldrisse või
majapidamisruumi. Lubame sulle, et
märkad erinevust!
Pax Eos parandab lisaks eramajade
ventilatsioonile ka korter- ja
ridamajade ning kontorite ja muude
avalike ruumide õhuvahetust. Uuri
oma üürileandjalt järele, milline on
sinukorteri ventilatsioon.
Pax Eos sobib nii suurtesse kui
väikestesse majadesse.
Kõik kodud on erinevad. Seepärast
saab Pax Eos baasvõimsust
seadistada kolmele erinevale
astmele: 20, 40 või 60 kuupmeetrit
tunnis. Suuremates kodudes peab
õhuvahetus olema võimsam kui
väiksemates kodudes. Rusikareegel
on see, et kodu siseõhk peab
vahetuma iga kahe tunni järel.
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Halva õhuvahetuse viis märki:
1. Vannitoa peeglid jäävad
pikemaks ajaks uduseks,
peale duši all käimist
2. Pärast WC kasutamist jääb
õhku ebameeldiv lõhn
3. Magamistoa aknaklaasiall
servas on hommikutiudu või
härmatis (talvel)
4. Hommikused peavalud ja
halb õhk magamistoas
5. Maja õhk tundub halb ja
lõhnab. (Küsi seda teie kodu
külastavate tuttavate käest,
saate õhukvaliteedi kohta
hea tagaside)

Pax Eos tagab
õhuvahetuse ja
säilitab sinu
maja soojuse

Tavalised ventilaatorid viivad
välja vana õhu ja ebasoovitavad
lõhnad. Niimoodi töötavad
näiteks traditsioonilised köögi
või vannitoaventilaatorid.
Pax Eos kujutab endast midagi
täiesti teistsugust. See on
ventilatsiooniseade, mis
reguleerib nii sissetulevat kui
väljaminevat õhku ning talletab
seejuures lisaks maja enda
soojuse.
Sisse- ja väljatuleva õhu
juhitud ventileerimine tagab
tervisliku ja värske siseõhu
Pax Eos ei eemalda ainult vana
õhku, vaid toob sisse ka värsket
välisõhku. Pax Eos eemaldab
vana õhu (näiteks vannitoast) ja
toob asemele uut, värsket õhku
teise tuppa (näiteks
magamistuppa). Nii paraneb
siseõhu kvaliteet mitmes toas
korraga. Vaata juuresolevat pilti.

Soojustagastus
Üheks Pax Eos seadme eeliseks on
soojuse tagastamine. Seade salvestab
majas toodetud soojuse ning saadab
selle uuesti kasutusse. Pax Eos seade
kütab soojusvaheti abil
väljatõmmatava õhuga sissetulevat
värsket välisõhku, laskmata neil
omavahel seguneda, nii et suurem
osa sissetulevast õhust on juba üles
soojendatud. See on majanduslikult
mõistlik ja muudab elamise palju
hubasemaks.

Pax Eos,
eelsoojendusega

Kiire tasuvusaeg
Pax Eos seadme kasutegur ulatub
lausa 80 protsendini.
Kaheksa kümnendikku ühest
kütmiseks kulutatud eurost saab
taaskasutada maja kütmiseks.
Teisisõnu tasub Pax Eos end ära juba
mõneaastase kasutamise järel. See on
hea investeering nii sinu enda, su
pere kui ka keskkonna heaks.

Sissepuhkeõhu temperatuur
vastavalt välistemperatuurile.

Sissetuleva õhueelsoojendusega
mudel Pax Eos100H on eriti kasulik
siis, kui välisõhk on külm. Enne
külmavälisõhu sissetoomist
soojendab PaxEos selle vähemalt 18
kraadini. Siison selle temperatuur
tuppa jõudesjuba peaaegu tavalisel
toatemperatuuril. See muudab
elamise hubasemaks ning säästab
energiat.
Kui tahad, et Pax Eos 100H töötaks
võimalikult energiasäästlikult ka
külma ilmaga, lülita seade
Eco-režiimile.Kui tahad, et
sissetuleva õhu temperatuur oleks
ühtlaselt 18 kraadi, vali
Comfort-režiim.

Kui õhk duširuumis on jälle kuiv,
taastub seadme
õhuvahetusvõimsus eelnevalt
häälestatud tasemele.
Talvine õhk on sageli väga kuiv:
huuli, käsi ja küünenahku tuleb
määrida kreemiga, et need ei
praguneks ega kipitaks. Pax Eos
niisutab sissetulevat õhku, muutes
selle kvaliteedi märgatavalt
paremaks.
Kui väljas on soe ja päike kütab
seinu, võid lülitada Pax Eos seadme
suverežiimile. Siis kannab Pax Eos
hoolt siseõhu vahetamise eest,
tagades toas võimalikult jaheda
temperatuuri.

Nutikas automaatika
Pax Eos on nutikas ja mitmekülgne
ventilatsiooniseade. Mõlemad Pax
Eos mudelid on varustatud
niiskusanduriga, mis tõstab
automaatselt ventilatsiooni
võimsustnäiteks duši või vanni
kasutamiseajal.

Varustatud puldiga
Pax Eos töötab automaatselt, seega
pole selle häälestust vaja tihti
muuta. Vajadusel saad seadistusi
hõlpsalt muuta seadmega kaasas
oleva puldi abil.
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Lihtne
paigaldus ja
elegantne
lõpptulemus

Pax Eos ei võta palju ruumi (vt pilte).
Ühendusvõimalusi on erinevaid, nii
et toru- ja elektriühendused saab
lahendada võimalikult märkamatult.
Seadme saab paigaldada nii seinale
kui lakke.
Kui käivitad Pax Eos seadme esimest
korda, häälestab see end
automaatselt vastavalt sinu kodu
sisetingimustele.

Võimalik paigaldada omal käel
Kui vajalikke elektritöid mitte
arvestada, võid seadme ise oma
kohale paigaldada. Soovi korral võid
lasta seadme paigaldada ka
asjatundjal. Tänu ainulaadsele
paigaldusraamile on seadet ka üksi
lihtne paigaldada.
Seadme paigaldamine on lihtne ja
lõpptulemus stiilne, kuna
ühendused on lahendatud nii, et
need sobivad kokku 100 mm laiuste
ventilatsioonitorudega. Toru saab
seadmesse lihtsalt sisse kinni
suruda. Tutvu tootekirjelduse lõpus
toodud tööd lihtsustavate
tarvikutega.

Kõrge kvaliteet

Pax Eos on mõeldud kasutamiseks
Põhjamaade nõudlikes ja muutuvates
tingimustes.
Seade on läbinud SEMKO testimise ja
saanud nende heakskiidu (S-märgis),
see on kahekordse isolatsiooniga ning
kaitseklassist IP24. Seadmes on
kasutusel väga töökindel
EC-alalisvoolumootor.

Vahetatavad filtrid
Siseõhu suurepärase kvaliteedi ja
seadme töökindluse tagamiseks on
Pax Eos ventilatsiooniseadmes eraldi
filtrid nii sissetuleva kui ka
väljamineva õhu jaoks. Pax Eos annab
teada, kui on käes õige aeg filtri
vahetamiseks. Uusi filtreid saad osta
meie edasimüüjatelt.

Pax Eos ei vaja kondensveetoru, kuna
tänu nutikale juhtimisele häälestab
seade õhuvahetuse võimsust
automaatselt, nii et vee
kondenseerumist ei toimu.

1.
2
3.
4.
5.

Juhtpaneeli kaan
Hooldusluuk
Siseneva õhu filter
Väljuva õhu vilter
Juhtpaneel

6. 100 mm: vahetükk maja
sisesele torule, pööratav
parem või vasaku poolse
pagalduse jaoks
7. Paigaldusraam
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Lai valik
lisatarvikuid

Tehnilised andmed

NÄIDIS PAX VENTILATSIOONI TORUSTIK
võimalus ka teiste tootjate torustiku kasutada

Pax Eos 100H
1110-2
Eelsoojendusega
230VAC 50Hz

Tootekood
Mudel
Pinge [V] [Hz]
Õhuvoolu hulk [m³/h]
Võimsus [W]
Küttekeha võimsus -20°C [W]
Tööhääl [dB(A)] 3m
Kasutegur [%]

20
3,5
<375
19
80

Kadu %
Mootori tüüp

5
Alalisvoolu mootor

Tänu ainulaadsele paigaldusraamile
on seadet ka üksi lihtne paigaldada.
Mõne tööriistaga ja kaasas olevate
šhabloonidega on paigaldus
võmalikult lihtsaks tehtud. Ruumide
vahelised ventilatsioonitorud saab
varjata peite plaatidega
(lisavarustusena saadaval). Samuti
võite kasutada kauplustes leiduvaid
ventilatsioonitorusi, plafoone ja
tarvikuid.

I n te r te k

M u u d märgid
Filtrid
Väljapuhe:G4 Seadme kaal [kg]
Elektritööd
K au gjuhtimise pult

Sissepuhe: G4 /
9,5
Pädev elektrik
Sisaldub

Plafoon 100

Nurkkinnitus

40
8,0
<375
22
78

Sertifkaa adid

Lõpptulemus jääb varjatud ja stiilne.

Jätk 100, plafoonile

60
18
375
29
75

*80
25
–
35
–

Teleskooptoru 100,
970–1820 mm

Sisemine peitepaneel,
nurk-paigaldus (sein-sein,
sein-lagi), 1000 mm

IP24
( klass II)

Kaitseklass
Eristus

PAX ventilatsioonitorud on
teleskooptüüpi, samuti
peitepaneelid. Nii, et teil ei ole
vajadust neid lõigata.

Välimine peitepaneel,
nurk-paigaldus (sein-sein,
sein-lagi), 1000 mm
Toru põlv
100, 90 °

Sisemine peitepaneel,
nurk-paigaldus (sein-sein,
sein-lagi), 1000 mm
Välimine peitepaneel,
nurk-paigaldus (sein-sein, sein-lagi), 1000 mm

Peitepaneel nurka,
nurk paigaldus
(sein-sein, sein-lagi)

167

191

* Ainult väljapuhe

Teleskooptoru 100,
535-995 mm

720

170

Ø100

Ø100
Ø100

340

85

85

85

595

85

85

Seinaläbiviik, Isolatsioon
100, L = 400 mm, sisemine
Ø100, välimine Ø143

Välisrestide komplekt,
sisse ja väljapuhkeks
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Pax AB

Sinu
vajadustele
vastav
ventilatsioon.

Maaletooja :
Hessen DI OÜ
Tel: 533 45 898
web: ww.hessen.ee

