
Dette er vår nye
vifte – Pax Calima®

Innovasjon i 
hver detalj!

Nyheter!



Pax Calima®
Klar til å arbeide 
i stillhet.

Ren, frisk luft er viktig for at vi mennesker 
skal føle oss bra. Og det er få ting som slår 
følelsen av å gå ut i naturen, puste inn, føle 
luktene og bruke kroppen.

Og det er like viktig å ha frisk luft hjem-
me. Fordi vi puster inn/ut ca 25.000’ per 
dag så er det naturligvis svært viktig at 
luften vi puster innav høy kvalitet. Med god 
luftsirkulasjon hjemme hindres dannelse 
av fuktskader, men fremfor alt føler vi oss 
så mye bedre. Derfor har vi utviklet Pax 
Calima - en av våre mest effektive og stille-
gående vifte noensinne.

Pax Calima® - fylt med smartness.
Det skal være enkelt å installere en bader-
omsvifte. Og med Pax Calima kunne det 
ikke vært enklere. Plukk den ut av esken og 
koble til, og Calima klar til å jobbe. 

Pax Calima er ekstremt stillegående og 
er selvfølgelig godkjent for bruk i sone 1 på 
våtrom. 

Innovasjon i hver detalj.
Pax Calima er designet og produsert i 
Sverige, og vi har som vanlig vært kompro-
missløse i både valg av materialer, samt 
miljø- og kvalitetsbevissthet. 

Calima er fylt med den aller nyeste 
teknologi og har mer enn 20 prosent bedre 
ytelse enn tidligere modeller. Videre er 
Pax Calima meget lett å rengjøre, med et 
minimalt energiforbruk. 

En vifte med uante muligheter. 
Pax Calima er utviklet for markeder utover 
bare boligmarkedet. Med innebygd 12-volt 
inngang er det også mulig å bruke viften i 
f.eks. båt og campingvogn uten å tømme 
batteriene.

Med appen kan du velge flere funksjo-
ner og foreta justeringer.
Pax Calima leveres forhåndsinnstilt til å 
være en automatisk bad vifte. Viften vil da 
arbeide kontinuerlig på lav hastighet for å 
ha en grunnventilasjon og den vil deretter 
øke hastigheten dersom fukt og/eller lys 
detekteres. På den måten skapes en sunn 
luftsirkulasjon og et bedre inneklima i hele 
huset.

Men våre ingeniører var ennå ikke 
fornøyd. Hvis du laster ned Pax smart app 
så kan du låse opp din Calima og få en hel 
rekke flere funksjoner som for eksempel 
en kalenderfunksjon der du kan aktivere 
Calima avhengig av hvilken dag det er. Eller 
øke boostfunksjon, utluftingsfunksjon, 
grunnventilasjon, eller du kan sette opp 
viften som varmeflytter.

Pax Calima er kanskje den mest allsidige 
viften vi noen gang har utviklet. Og som 
vanlig når det kommer til Pax produkter 
har hver eneste vifte bestått en grundig 
kvalitets- og sikkerhetskontroll. Derfor kan 
vi gi 5 års garanti på Pax Calima. 

Hva du får med en Pax Calima®:

1. Fem vifter i en, velg funksjon med en 
app fra mobilen eller nettbrett

2. Veldig stillegående 17-20 dB (A) 3 m

3. Effektiv, 110m³h/h fritt blåsende

4. Energieffektiv Max 4W

5. Enkel installasjon og bruk

6. Boost og pause funksjon

7. Separat 12V inngang

8.  Sikker – hver eneste vifte kvalitet og 
sikkerhets testes

9. Utviklet og laget i Sverige



Grunninnstilling:
Pax Calima er innstilt fra fabrikk for og 
klare de aller fleste installasjoner. Viften 
arbeider kontinuerlig med en luftstrøm på 
ca. 30m³/h.
Ved lysforandring, når en lampe tennes, 
eller ved skyggeforandringer når noen 
beveger seg på rommet øker luftstrømmen 
til ca. 60m³/h.
Om fuktigheten øker fort som f.eks. ved 
dusj går viften opp til et maks luftstrøm på 
ca. 95m³/h.
Når fukten er borte går den tilbake til en 
luftstrøm på ca. 30m³/h.

Om andre innstillinger eller funksjoner 
ønskes krever det en nedlastning av Pax 
appen som kan hentes fra Apple Store og 
Google Play

Tekniske krav for Pax app:
Apple enheter IOS 7 eller Android 4.3 eller 
senere med støtte for Bluetooth 4.

Profiler i app:
Helautomatisk 
Vifte som kan kombineres med kald-
rasspjeld.
Bryter styrt med ettergangstid.
Bryterstyrt På/Av 
Varmeflytter 

Justeringer/innstillinger ved 
hjelp av app:
Justering av luftmengde
kalenderfunksjon
Forsert ventilasjon
Ettergangstid
Forsinket start
lysfølsomhet

Pax appen 
muliggjør enda 
flere funksjoner.
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Pax Calima® 
Helautomatisk vifte med mulighet til app styrning.
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5
års garanti
year warranty

Separat 
12 V-inngang 
for båt eller 

campingvogn 

Plassering
Monteres mot en separat kanal 
Ø100-140mm
–  Med naturlig selvtrekk (tak).
– Uten naturlig selvtrekk (yttervegg)

Allpolig bryter:  
Innebygd for tilkobling 100-240V.

Tilbehør
–  Kaldrasspjeld Calima 8127-1 
– Dekkplate hvit 8143-6
 For kanaldimensjoner Ø140-160mm
 

Funksjoner 
Helautomatisk, tre hastigheter og 
boost:

–  Lav hastighet (grunnventilasjon) 

–  Middels hastighet 
 (Lys sensor og ettergangstid) 

–  Høy hastighet 
 (fuktighet eller impulsbryter) .

–  Boost hastighet programmeres   
 eller aktiveres via app

– Utluftnings funksjon
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Modell Pax Calima®

Artikkelnummer 1550-1
Allpolig bryter Ja
Kapasitet, frittblåsende [m3/h] 110 m3/h
Kapasitet, frittblåsende [l/s] 30
Maksimalt trykk [Pa] 25Pa
Effekt forbruk [W] 4W
Lydtrykksnivå [dB(A) 3 m] 17-20 dB(A) 3 m
Spenning/Frekvens 230V AC 50Hz 

alternativt 12V DC
Motortype DC
Bluetooth BTLE4
Kapslingsklasse IP44
Isolasjonsklasse Klass II (skal ikke jordes)
Sertifikat S – Intertek
Andre merkninger CE
Kanaldimensjon Ø100-140 mm
Temperaturområde 5-35
El-installasjon Godkjent installatør
Enhetens vekt [kg] 0,38


