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Pax Calima
Pax Calima® är en helautomatisk våtrumsfläkt

med möjlighet till appstyrning. Inbyggd allpolig

brytare. Elanslutning 100-240VAC alternativt

12VDC.

Artikelnr. 1550-1
EAN 7391477155014
E-nr 9302508
RSK 8760348

Krav för funktion via app:
iOS
Telefon modeller: iPhone 4S eller senare
Operativ system: iOS 8 eller senare
Android
Telefon modeller: Android telefoner med mdpi –xxxhdpi
skärmstorlekar
Operativ system: 4.3 Jelly Bean OS eller senare Bluetooth Smart
support

Helautomatisk våtrumsfläkt för montering i kanal med eller utan
naturligt självdrag.  
Förinställt arbetar den helautomatiskt i tre hastighetslägen:  
- Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation).  
- Mellanhögt varvtal (aktiveras via ljussensor).  
- Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor).  
Via Pax app kan man programmera ytterligare profiler.
Värmeförflyttare, fläkt med 
kallrasspjäll, eller strömbrytarstyrd fläkt. Man kan även justera
flöden, känslighet och 
ställa kalenderfunktion och boostläge. 

Specifikationer
Benämning Pax Calima Flakt
Färg/Yta Vit
Material ABS-plast
Bredd [mm] 177
Höjd [mm] 177
Djup [mm] 58
Diameter [mm] 177
Vikt [kg] 0,5
Allpolig brytare Ja
Effektförbrukning 4W
Spänning / Frekvens 100-240V AC 50-60Hz, 12V DC
Kapslingsklass IP44
Isolationsklass Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat S - Intertek
Märkningar CE
Anslutning Dold
Kapacitet, friblåsande 110 m3/h
Ljudtrycksnivå, min varv 20 dB(A) 3m
Kanal Ø [mm] 100 - 125
Placering Vägg eller tak
Typ av motor DC
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Elinstallation OBS! All fast elinstallation ska
utföras av behörig elinstallatör

Övrigt App laddas ner via Google Play
eller App Store

Beskrivning
Vid leverans är Pax Calima förinställd på att vara en automatisk badrumsfläkt.
Fläkten är grundinställd för kontinuerlig drift på låg hastighet och har fukt och ljus aktiverat. Det gör att det hela tiden skapas en
hälsosam 
luftomsättning och ett bättre inneklimat i hela huset.  
Om du laddar hem Pax smarta app så låser du upp din Calima och får en hel rad olika 
funktioner och inställnings möjligheter. Till exempel boostläge, vädringsfunktion, 
konstantflöde eller möjligheten att enkelt kunna använda fläkten som värmeförflyttare. 
Eller som en smart kalenderfunktion, där du kan aktivera din Calima beroende på hur 
du vill att den ska arbeta under en specifikt vald dag. 
Friblåsande 110m3/h /17-20dB(A) 3m/230V 50Hz/4W/Ø10
0-140/IP44/S/CE 

Funktioner
Grundinställning, 3 hastighetslägen:  
– Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation). 
Pax Calima är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer. 
Fläkten arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på
 ca 30m³/h.  
– Mellanhögt varvtal (eftergångstid via ljussensor).  
Vid påverkan av en ljusförändring, när en lampa tänds, eller vid 
skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60m³/h. 
– Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare).  
Om fuktigheten stiger snabbt vid t.ex. en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 
95m³/h. När fukten är bort ventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30m³/h. 

För fler funktioner och inställningar: 
Om andra inställningar eller funktioner önskas krävs nedladdning av Pax-appen som 
kan hämtas från App Store och Google Play. 

Funktioner i app:
Helautomatisk  
Fläkt som kan kombineras med kallrasspjäll. 
Strömbrytarstyrd med eftergångstid. 
Strömbrytarstyrd till/från 
Värmeförflyttare 

Inställningar/justeringar via app:
Flödesjusteringar 
Kalenderfunktion  
Forcerad ventilation  
Eftergångstid 
Startfördröjning 
Ljuskänslighet 

Tekniska krav för Pax app:
iOS:
Telefon modeller: iPhone 4S och nyare iPhones
Telefon Operativ: iOS 8 och uppåt

Android:
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Android:
Telefon modeller: Android telefoner med mdpi - xxxhdpi skärmstorlekar
Operativ: 4.3 Jelly Bean OS och uppåt
Bluetooth Smart support

Felindikering:
Röd diod anger strömavbrott då kalenderfunktion var
it aktiverad. 
Återställs genom att App synkas mot fläkten. 

Aktivera appen: 
Man måste ha en kod för att aktivera appen, koden blir unik för varje fläkt. Skriv in 
koden eller scanna via telefonen. Din egen unika kod finns på baksidan av bruksanvisningen. 


