
Pax Calima® 
Täysautomaattinen poistopuhallin.
Mobiilisovelluksella lisää             
ominaisuuksia ja säätöjä.
 

Perusasetuksillaan jatkuvatoiminen, ohjelmoitavissa sovelluksella.paxsuomi.fi



Pax Calima®
Huoletonta
ilmanvaihtoa.

Pax Calima on heti valmis. 
Puhaltimen asentamisen pitäisi olla helppoa. 
Pax Calima on jo tehtaalla ohjelmoitu hoita-
maan kylpyhuoneen ilmanvaihto automaat-
tisesti. Se on heti käyttövalmis, säätöjä tai 
asetuksia ei tarvita. 

Pax Calima käy jatkuvasti pienellä nopeu-
della, mikä varmistaa  jatkuvan perusilman-
vaihdon.  Puhallin tehostuu automaattisesti 
valotunnistimen aktivoiduttua tai kosteuden 
noustessa nopeasti. Näin koko talon ilma 
kiertää koko ajan ja sisäilman laatu siten 
paranee.  

Pax Calima on lähes äänetön ja tietysti 
hyväksytty käytettäväksi kosteissa tiloissa. 

Pax Wireless mobiilisovelluksella useita 
profiileja ja käyttömahdollisuuksia.
Paxin sovelluksella voit valita valmiiksi 
ohjelmoiduista malleista tai profiileista sen, 
joka parhaiten vastaa käyttötarvettasi. 
 Sovelluksen avulla puhallin voidaan myös 
yhdistää Pax Momento II™ -ajastimella va-
rustettuun pyyhekuivaimeen. Silloin Calima 
käynnistää ilmankosteuden noustessa myös 
pyyhekuivaimen.

Säädöt ja ohjelmoinnit sovelluksella.
Sovelluksella saat erilaisia lisätoimintoja, 
kuten älykkään kalenteritoiminnon,  jossa 
voit ohjelmoida Caliman toimimaan eri 
tavoin eri viikonpäivinä. Voit myös säätää il-
mamääriä, valita Boost-toiminnon (pikatuu-
letuksen), loma-ajan tuuletuksen tai ajastaa 
’hiljaiset tunnit’.  

Innovaatioita yksityiskohtia myöden.
Pax Calima on suunniteltu ja valmistettu 
Ruotsissa. Olemme tavalliseen tapaan olleet 
tinkimättömiä materiaalien, ympäristöasioi-
den ja laatuvaatimusten suhteen. Calimassa 
on uusinta ohjaustekniikkaa ja sen suori-
tuskyky on 20 % parempi kuin aiemmilla 
malleillamme. Lisäksi Pax Calima kuluttaa 
todella vähän energiaa ja on helppo huoltaa.  

Monien mahdollisuuksien puhallin. 
Pax Calima sopii muuallekin kuin vain 
kotiin. Sisäänrakennettu vaihtoehtoinen 
12 voltin jännite mahdollistaa asennuksen 
esimerkiksi veneeseen tai matkailuautoon.

Pax Calima on yksi monipuolisimmista 
puhaltimista, joita olemme valmistaneet. Ja 
kuten muutkin Pax-tuotteet, on Calimakin 
käynyt läpi perusteellisen laatu- ja turval-
lisuustestin. Siksi uskallamme antaa myös 
Calimalle viiden vuoden takuun.

10 syytä valita Pax Calima:

 1.  Täysin automaattinen ja heti            
  käyttövalmis kylpyhuonepuhallin

 2.  Voit valita viidestä ohjelmoidusta 
  profiilista, joita voit ohjata ja säätää 
  mobiilisovelluksella

 3.  Helppo asentaa ja käyttää

 4.  Erittäin hiljainen 17-20dB (A) 3m

 5.  Tehokas, vapaapuhallus 110 m3/h

 6.  Pieni kulutus, max. 4 W

 7.  Boost-toiminto

 8.  Vaihtoehtoinen 12 V sisääntulo

 9.  Turvallinen, jokainen puhallin
   testataan.

 10.  Valmistettu Ruotsissa
 

Heti 
valmis

käyttöön!



Täysin automaattinen käyttö:
• Voit säätää peruskäynnin tehoa sekä valita 

onko peruskäynti päällä arkipäivät, viikon- 
loput vai joka päivä.

• Voit säätää puhaltimen valotunnistimesta 
käynnistyvää tehoa ja tunnistimen herkkyyttä. 
Myös puhalluksen ajastus säädettävissä.

• Voit säätää puhaltimen kosteustunnistimesta 
käynnistyvää tehoa ja tunnistimen herkkyyttä.

• Voit määrittää hiljaiset tunnit, eli kellon 
ajat, kun haluat puhaltimen toimivan vain 
peruskäynnillä ilman tunnistimia.

• Voit määrittää automaattisen tuuletusajan 
keston tai ottaa sen kokonaan pois päältä. Au-
tomaattinen tuuletus käynnistyy, ellei valo- tai 
kosteustunnistin huomaa muutoksia 12 tunti-
in. Varmistaa, että ilmaa vaihtuu ainakin 
kahdesti päivässä. Hyvä toiminto vapaa-ajan 
asunnolla, tai kun olet matkoilla.

• Boost-manuaalitoiminto käynnistää puhalti-
men maksimiteholle enint. 15 minuutin ajaksi.

Käyttö erillisestä kytkimestä:
Haluttaessa sähköasentaja kytkee Pax Caliman    
erilliseen katkaisijaan ( jälkikäynnillä tai ilman). 
Tällöin säätömahdollisuuksista on käytettävissä 
ainoastaan puhaltimen teho ja jälkikäyntiaika. 
Suosittelemme jatkuvaa ilmanvaihtoa.
  
Käyttö lämmönsiirtimenä:
Pax Calima voidaan sovelluksen asennusvaiheessa 
määrittää ainoastaan lämmönsiirtoon. Tällöin 
säädettävissä ovat puhalluksen tehot sekä läm-
pötila, jossa tehostetun lämmönsiirron halutaan 
käynnistyvän.

Käyttö ilman peruskäyntiä:
Sovelluksen asennusvaiheessa Pax Calima voidaan 
määrittää käynnistymään ainoastaan valo- ja 
kosteustunnistimista. Kaikki säätömahdollisuudet 
ovat käytössä, paitsi peruskäynnin säätö. Suositte-
lemme jatkuvaa ilmanvaihtoa, jotta sisäilma pysyy 
terveellisenä, samoin kuin rakenteet.

Pax mobiilisovellus 
mahdollistaa 
enemmän toimintoja 
ja säätöjä

Pax Wireless ja Caliman vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset



Pax Calima® 
Täysin automaattinen puhallin mobiiliohjauksella.
Valitse valkoinen tai mattamusta malli.

Pax Calima Valkoinen® Pax Calima Musta®
Tuotenumero 1550-1 1530-1
LVI-numero 8040651 8040656
Sähkönumero 8510600 8510094
Moninapainen huoltokytkin On On
Kapasiteetti, vapaapuhallus 110 m3/h 110 m3/h
Kapasiteetti, vapaapuhallus 30 l/s 30 l/s
Max, vastapaine 25Pa 25Pa
Käyttöteho 4W 4W
Äänitaso 17-20 dB(A) 3 m 17-20 dB(A) 3 m
Jännite, taajuus 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

vaihtoehto 12V DC vaihtoehto 12V DC
Moottorityyppi, kuulalaakeroitu DC DC
Bluetooth BTLE4 BTLE4
Kotelointiluokka IP44 IP44
Eristysluokka Klass II (ei vaadi suojamaad.) Klass II (ei vaadi suojamaad.)
Sertifikaatti S – Intertek Semko S – Intertek Semko
Muut merkinnät CE CE
Kanavakoko Ø100-140 mm Ø100-140 mm
Käyttölämpötila 5-50°C 5-50°C
Sähköasennus Valtuutettu sähköasentaja Valtuutettu sähköasentaja
Laitteen paino 0,38 kg 0,38 kg
 

Vaihtoehtona
12 V sisääntulo
esim. veneitä ja 

asuntovaunuja 
varten.

Kosteustunnistin

Ajastin

Teho 1, 2, 3

Bluetooth

Valotunnistin

Lämmönsiirto

∞

Asennus:
Omaan kanavaan, josta poisto joko 
katolle tai suoraan ulkoseinän läpi.

Huoltokytkin:  
Sisäänrakennettu, 100-240V. 
Huom.: ei käytössä kun 12V.

Lisätarvikkeet
–  Takavedonestin Calima 8127-1

–  Asennuslevy Ø140-160 kanaville
  - valkoinen 8143-6
 - musta 8143-8.

–  Korokekehys 8145-1.

Tehdasasetukset: 
Täysautomaattinen, valo- ja 
kosteustunnistimet aktivoitu.  

Teho 1 jatkuva perusilmanvaihto.

Teho 2 aktivoituu valon muutoksesta, 
jälkikäyntiaika 15 minuuttia. 

Teho 3 aktivoituu nopeasta 
ilmankosteuden muutoksesta.

Lisätoiminnot ilman sovellusta:
–  Boost-tehotuuletus, kytketään 
sähköasennuksen yhteydessä (T).

PaxSuomi.fi
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