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Pax Calima-pakke

Calima-pakke, komplett fraluftspakke med vifte, veggrør,

ytterveggsrist og kaldrasspjeld

Art. Nr 1555-1

[ProductElNr] 4910514

NRF-nummer 6553172

Calima pakke, komplett avtrekkspakke med

vifte, veggrør, ytterveggsrist og

kaldrasspjeld.

Funksjoner

Intelligent fuktsensor, Lyssensor, Temperatursensor, Ettergangstimer, Timer, Konstant strøm, Tennledning

Tekniske data

Plassering [Exterior wall]

Makstrykk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 110

Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 17-20

Effektforbruk (W) 4

Spenning (V) 12V DC, 100V AC,

110V AC, 230V AC

El-forsyningsfase [1Phase]

Isolasjonsklasse II

Type motor EC

Trådløs Bluetooth LE

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageDepth] 81

[ProductMaterial] Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] [ABS]

[ProductEnvironmentalCertificate] SundaHus, WEEE,

REACH

[ProductEtimCode] EC001141
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Beskrivelse

Pax Calima® er en multifunksjonell vifte som er klar til bruk

så snart den er koblet til strøm. Standardversjonen arbeider

helautomatisk i tre hastigheter når den oppdager både fukt

og lys. 

Vil du ha flere funksjoner og bruksområder, last ned den

smarte appen vår Pax Wireless. I appen kan viften også

programmeres til å flytte varme, i tillegg til at det finnes

funksjoner for kalender, boost og utlufting.

Pax-appen gir mulighet til enda flere funksjoner 

Pax Calima er fabrikkinnstilt til å håndtere de aller fleste

behov. Viften arbeider kontinuerlig med en luftstrøm på ca.

30 m3/h. 

Ved lys- og skyggeforandringer, for eksempel når en lampe

tennes eller når noen beveger seg i rommet, øker

strømmen til ca. 60 m3/h. 

Om fuktigheten stiger raskt, for eksempel når noen dusjer,

øker strømmen til ca. 95 m3/h. Når fuktigheten er ventilert

bort, returnerer luftstrømmen til 30m3/h. 

I appen kan viften også parkobles med alle håndkletørkerne

våre som er utstyrt med Pax sin nye timer Momento II™. Da

starter håndkletørkeren automatisk når Calima registrerer

at fuktighetsnivået i rommet øker.

Pax Calima er klar til bruk 

Det skal være enkelt å installere en vifte. Når du kjøper en

Pax Calima er den forhåndsinnstilt til å være en automatisk

baderomsvifte. 

Pax Calima er klar til bruk uten at du trenger å gjøre noen

justeringer eller innstillinger. Pakk opp, installer, skru den

på, ferdig! Viften er fabrikkinnstilt for kontinuerlig drift på lav

hastighet, med aktive lys- og fuktighetssensorer. 

Dette gjør at det hele tiden er en sunn luftomsetting i huset,

som igjen gir et bedre inneklima.

Pax Calima er svært stillegående og er selvsagt godkjent

for bruk i våtrom.

Appen åpner opp for en mengde ulike profiler og

innstillinger 

Laster du ned Pax sin smarte app, får du mulighet til å velge

mellom fem ulike forhåndsprogrammerte modeller eller

profiler for Calima, avhengig av hvilket behov du har. 

Flere justeringer og instillinger

I appen finner du flere funksjoner. Kalenderfunksjonen lar

deg aktivere Calima basert på hvilken dag det er. Du finner

også funksjoner for boost, utlufting, kontinuerlig strøm og

varmeflytting.

Innovasjon i hver eneste detalj

Pax Calima er utviklet og laget i Sverige, og vi har som

vanlig vært kompromissløse i både valg av materialer og

også med tanke på miljø og kvalitet. 

Calima er fylt med siste nytt innen teknologi, og har mer enn

20 prosent bedre prestasjon enn tidligere modeller.

Dessuten bruker Pax Calima minimalt med energi og er

svært lett å rengjøre.

En vifte med uante muligheter

Pax Calima er også utviklet for å kunne brukes andre steder

enn i boliger. Den innebygde 12-voltsinngangen gjør det

mulig å bruke viften i for eksempel båt og campingvogn

uten å tømme batteriene. Pax Calima er kanskje en av de

mest allsidige viftene vi har utviklet. 

I likhet med alle andre Pax-produkter, gjennomgår hver

eneste vifte svært grundige kvalitets- og sikkerhetstester.

Det er derfor vi gir deg hele 5 års garanti på Pax Calima.

Dette får du med Pax Calima®:

1. Helautomatisk baderomsvifte, klar til bruk 

2. Velg mellom fem forhåndsprogrammerte profiler og få

mulighet til å gjøre flere innstillinger og justeringer via Pax-

appen. 

3. Enkel å installere, lett å bruke

4. Stillegående – 17-20 dB (A) 3 m

5.Effektiv – 110 m3/h frittblåsende

6. Lavt energiforbruk – maks 4 watt

7. Boostfunksjon

8. Separat 12 V-inngang

9. Trygg og sikker. Hver vifte er grundig testet

10. Designet og produsert i Sverige
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