
Dette er vores nye 
ventilator – Pax Calima®

Innovation i alle 
detaljer!

Nyhed!



Pax Calima®
Klar til at arbejde 
i stilhed.

Ren og frisk luft er afgørende for at vi men-
nesker har det godt. Der findes kun få ting 
som slår følelsen af at gå ude i naturen, hvor 
man indånder frisk luft, kender duftene og 
ilter kroppen.

Samtidig er det lige så vigtigt som at have 
frisk luft hjemme. Da vi trækker vejret ca. 
25.000 gange per dag, så er det vigtigt at 
luften vi indånder prioriteres og holder høj 
kvalitet. Med god luftcirkulation i hjemmet 
hindres fugtskader, men fremfor alt føler 
vi os mere friske. Derfor har vi udviklet Pax 
Calima - en af vore mest smarte, effektive og 
støjsvage ventilatorer nogensinde.

Pax Calima® 
- er klar til at arbejde i stilhed.
Det skal være enkelt at installere en bade-
værelsesventilator og med Pax Calima kan 
det ikke blive nemmere. Tag den ud af æsken, 
tilslut den, så er Calima klar til at arbejde. 

Pax Calima er ekstrem støjsvag og IP44 
godkendt til vådrum, samt zone 1 ved 12 V. 

Innovation i alle detaljer.
Pax Calima er udviklet og produceret i Sveri-
ge, og vi har som vanligt været kompromiss-
løse i valg af materialer, i henhold til vores 
miljø- og kvalitetsbevidsthed. 

Calima er fyldt med den allernyeste 
teknologi og har mere end 20 procent bedre 
ydelse end tidligere modeller. Derudover har 
Pax Calima et minimalt energiforbrug og er 
meget let at rengøre.

 

En ventilator med uanede muligheder. 
Pax Calima er ikke kun udviklet til det al-
mindelige boligmarked. Det indbyggede 12V 
input gør det muligt at anvende ventilatoren 
i både og campingvogne uden at dræne 
batterierne.

Med appen kan du vælge flere funktio-
ner og foretage indstillinger.
Når Pax Calima leveres er den forudindstillet 
til at være en automatisk badeværelses-
ventilator. Ventilatoren er grundindstillet 
til kontinuerlig drift på lav hastighed og har 
fugt- og lyssensor aktiveret. Det gør at der 
hele tiden skabes en sund luftcirkulation og 
et bedre indeklima i hele huset.

Men vore ingeniører har ikke ladet sig nøje 
med dette. Hvis du henter Pax smarte app så 
låser du din Calima op og får adgang til en hel 
række forskellige funktioner såsom en smart 
kalenderfunktion, hvor du kan aktivere din 
Calima afhængig af hvilken dag det er. 

Eller justere boostfunktionen, udluft-
ningsfunktionen og grundventilationen, lige 
som du har mulighed for at anvende ventila-
toren som varmeflytter.

Pax Calima er den mest alsidige ventilator vi 
har udviklet til dato, og som vanligt når det 
handler om Pax produkter, har hver eneste 
ventilator gennemgået en grundig kvalitets- 
og sikkerhedskontrol. 

Det er derfor vi giver hele 5 års garanti på 
din Pax Calima.

Det her får du med en Pax Calima®:

1. Fem ventilatorer i én, vælg funktion 
via app på mobil eller tablet

2. Meget støjsvag 17-20 dB (A) 3m

3. Effektiv, 110 m3/timen fritblæsende

4. Energieffektiv, max 4W

5. Enkel installation og brug

6. Boost-funktion

7. Separat 12 V input

8. Tryg og sikker. Hver ventilator har 
gennemgået en grundig kvalitets- 

 og sikkerhedskontrol

9. Udviklet og produceret i Sverige



Grundindstilling:
Pax Calima er forudindstillet som en 
badeværelsesventilator med grundventila-
tion samt fugt- og lysautomatik

Tekniske krav for Pax app:
Apple enheder IOS 7 eller Android OS 4,3 
eller senere med understøttelse af Blue-
tooth 4.

Profiler i app:
Helautomatisk 
Ventilator som kan kombineres med 
vindstop.
Afbryderstyret, med timer (efterløbstid).
Afbryder on/off
Varmeflytter 

Justeringer/indstillinger via app:
Justering af luftmængde
Kalenderfunktion
Forceret ventilation
Timer (efterløbstid)
Forsinket start
Lysfølsomhed

Pax appen giver
mulighed for endnu
flere funktioner.
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Pax Calima® 
Fuldt automatiseret ventilator med mulighed for app styring.
Art.nr: 1550-1, DB-nr: 1808646 VVS nr: 353412500

009-089406-Dk 150921  © Copyright Pax AB. 
Vi tager forbehold for trykfejl og forbeholder os ret til 
materiale- og designændringer.
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Placering
Passer til kanal Ø100-140
– med naturligt aftræk (loft).
– uden naturligt aftræk (ydervæg).
Kan endda planmonteres helt uden 
indstik i kanal.

Fler-polet afbryder:  
Indbygget for tilkobling 100-240V.
(OBS: ikke ved 12 V)

Tilbehør
–Vindstop Calima 8127-1: 
–  Dækplade hvid 8143-6 

Til kanaldimensioner fra Ø140-160

Funktioner 
Fuldautomatisk. Tre hastighedsniveauer 
og boostfunktion:

–  Lavt omdrejningstal (grundventilation).

–   Mellemhøjt omdrejningstal 
 (efterløbstid via lyssensor).

–   Højt omdrejningstal 
 (fugtsensor eller via strømkontakt).

–   Boostfunktion, programmeres eller 
aktiveres via app

– Mulighed for udluftningsfunktion

Model Pax Calima®

Varenummer 1550-1
Fler-polet afbryder: Ja
Kapacitet, fritblæsende [m3/t] 110 m3/t
Kapacitet, fritblæsende [l/s] 30
Maks. tryk [Pa] 25 Pa
Eff ektforbrug [W] 4 W
Lydtryksniveau [dB(A) 3 m], min. omdrejning 17-20 dB (A) 3 m
Spænding/frekvens 230 V AC 50 Hz

alternativt 12 V DC
Motortype, alle kuglelejrede DC
Bluetooth BTLE4
Kapslingsklasse IP44
Isoleringsklasse Klasse II (skal ikke jordes)
Certifi kat S – Intertek
Andre mærkninger CE
Kanaldimension Ø100-140 mm
Temperaturområde 5-50°C
El-installation Autoriseret installatør
Enhedens vægt [kg] 380 g


