
Pax Calima® 
Helautomatisk baderomsvifte.   
Last ned appen for flere  funksjoner 
og innstillinger.

Forhåndsinnstilt for kontinuerlig drift, eller velg profil via Pax Wireless-app.paxnorge.no



Pax Calima®  
Innovasjon i 
alle detaljer.

Pax Calima er klar til å jobbe  
umiddelbart.
Pax Calima er en multifunksjonell vifte som 
er klar til bruk umiddelbart etter elektrisk 
tilkobling. I standardversjonen fungerer 
Calima helautomatisk på både fuktighet og 
lys i tre hastighetsmoduser. 

Pax Calima er grunnleggende programmert 
til å håndtere de fleste installasjoner. Viften 
fungerer kontinuerlig med en grunnmengde 
på ca. 30m3 / t. Når det blir en lysforandring 
eller når et lys tennes, øker strømmen til 
omtrent 60m3 / t.
Hvis fuktigheten for eksempel stiger raskt 
under en dusj, stiger strømmen til omtrent 
95m3 / t. Når fuktigheten ventileres bort, 
vender viften tilbake til grunnmengden på 
omtrent 30m3 / t. 

Dette betyr at det hele tiden skapes en sunn 
luftsirkulasjon og et bedre inneklima i hele 
huset. 

Pax Calima er ekstremt stille og er selvfølge-
lig godkjent for bruk i våte områder. Sone 1.

Pax -appen gir mulighet for enda flere 
funksjoner
Hvis du vil ha flere funksjoner og bruksom-
råder, kan du laste ned vår smarte app Pax 
Wireless. Ved hjelp av den kan viften også 
programmeres for varmeflytting, kalender-
funksjon, boostmodus og utluftingsfunksjon. 

Via appen kan viften også kobles til alle våre 
håndkletørkere som er utstyrt med Pax timer 
Momento II ™. Da kan Calima starte hånd-
kletørkeren automatisk når luftfuktigheten i 
rommet øker.

Innovasjon i alle detaljer.
Pax Calima er utviklet og produsert i  
Sverige, og som vanlig har vi vært kompro-
misløse når det gjelder materialer, miljø  
og kvalitetstankegang. Calima er fylt med  
den aller nyeste kontrollteknologien og har 
mer enn 20% bedre ytelse enn de tidligere 
modellene. I tillegg har Pax Calima minimalt 
energi-  forbruk og er veldig lett å rengjøre.

En vifte med uante muligheter.
Pax Calima er utviklet for mer enn bare  
hjemmet. Den innebygde 12 volt inngangen 
gjør det mulig å bruke viften i for  eksempel 
båter, bobiler og fritidsboliger.  Pax Calima er 
en av de mest allsidige viften vi har utviklet.

 Og som vanlig når det  gjelder Pax-produkter, 
har hver enkelt  vifte gjennomgått grundige 
kvalitets- og  sikkerhetstester. Derfor gir vi 
hele 5 års  garanti på din Pax Calima.

Dette får du med en Pax Calima®

1. Helautomatisk bederomsvifte, fer  
dig å bruke i sin grunninnstilling.

2. Få mulighet å gjøre flere innstilling-
er og justeringer i Pax Wireless 
app.

3. Enkel å installere og bruke.
4. Meget stillegående 17-20dB (A)  

3m.
5. Effektiv, 110 m3/h frittblåsende.
6. Energieffektiv, maks 4W.
7. Boost-funksjon.
8. Separat 12 V-inngang.
9. Trygg og sikker.
10. Hver vifte er nøye testet.

 

Pakke ut  og 
installere,  

slå på, klar!



Justeringer/instillinger 
via appen: 
Strømningsjusteringar  
Kalenderfunksjon
Tvungen ventilasjon 
Ettergangstid  
Fordrøyd start  
Lysfølsomhet  
Fuktfølsomhet

Pax appen gir 
mulighet til enda  
flere funksjoner.



Pax Calima® 
Helautomatisk vifte med mulighet til appstyring.
Velg mellom hvit eller matt sort design. 

Modell Pax Calima® Hvit Pax Calima® Sort
Artikkelnummer 1550-1 1530-1
EI nummer 4910503 4910505
NRF nummer 6553161 6553192
Nobb nummer 50543742 57138404
Allpolig brytare Ja Ja
Kapacitet, friblåsande 110 m3/h 110 m3/h
Kapacitet, friblåsande 30 l/s 30 l/s
Maxtryck 25Pa 25Pa
Effektförbrukning 4W 4W
Ljudtrycksnivå, min. varv 17-20 dB(A) 3 m 17-20 dB(A) 3 m
Spänning/Frekvens 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

alternativt 12V DC alternativt 12V DC
Motortyp, kullagrad EC EC
Bluetooth BTLE4 BTLE4
Kapslingsklass IP44 IP44
Isolationsklass Klass II (skal ikke jordes) Klass II (skal ikke jordes)
Certifikat S – Intertek Semko S – Intertek Semko
Andra märkningar CE CE
Kanaldimension Ø100-140 mm Ø100-140 mm
Temperaturområde 5-50°C 5-50°C
Elinstallation Autorisert installatør Autorisert installatør
Enhetens vikt 0,38 kg 0,38 kg
 

Separat  
12 V-ingång  

for eks. båt  eller 
campingvogn 

RH%

Timer

Speed 1, 2, 3

Bluetooth

Light

Heat transfer

∞

Plassering
Tak- eller veggmontert mot egen  
separat kanal, med eller uten naturlig 
selvtrekk.

Allpolig bryter:
Inbygget for anslutning 100-240V,  
50-60Hz. (OBS: ikke for 12V)

Tillbehør
–   Kaldrasspjeld Calima 8127-1

– Dekkplate hvit 8143-6
För kanaldimensioner Ø140-160 mm

– Dekkplate sort 8143-8
For kanaldimensjoner Ø140-160 mm

Standardinnstilling ved leverans:

Helautomatisk.

Innstilt for kontinuerlig drift for grunn-  
ventilasjon på lav hastighet og har  
lys- og fuktsensorer aktiverte.

Ved lyseksponering øker viften til  
middels hastighet med en ettergangs-
tid på 15 minutter. Ved fuktesponering 
øker viften til høy hastighet.

Ekstra funksjoner uten app:
– Boost-modus, strømbryterstyrt
via T-kobling
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