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SE/EN/NO/DA/FI

VIKTIGT! SE: Läs noga igenom 
denna anvisning innan användning. 
Fläkten är anpassad för fast instal-
lation och ska installeras av behörig 
elektriker.
Enligt standarden EN 60335 skall 
följande beaktas: Denna apparat 
kan användas av personer från 
8 år och uppåt och av personer 
med nedsatt fysisk eller mental 
förmåga, eller brist på erfarenhet 
och kunskap om de har fått hand-
ledning eller blivit instruerade om 
användningen av apparaten på ett 
säkert sätt och är införstådda med 
riskerna. Barn skall inte leka med 
apparaten. Rengöring och under-
håll skall inte göras av barn utan 
övervakning.

IMPORTANT! EN: Carefully read 
these instructions before use. 
The fan is designed for fixed instal-
lation and should be installed by a 
qualified electrician.

Läs detta! Read this! Les/Læs dette! Lue tämä! Läs detta! Read this! Les/Læs dette! Lue tämä!

SE/EN/NO/DA/FI

According to the standard EN 
60335, the following shall be consi-
dered: This appliance can be used 
by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capa-
bilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concer-
ning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards in-
volved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision.

VIKTIG! NO: Les nøye gjennom 
disse instruksjonene før viften blir 
tatt i bruk. Viften er egnet for fast 
installasjon og skal installeres av 
godkjent installatør.
I følge standarden EN 60335 skal 
følgene bli tatt til etterretning: Dette 
apparatet skal kun benyttes av 
personer fra 8 år og oppover. 

Personer med nedsatt fysisk eller 
mental helse skal kun benytte 
dette etter og ha fått opplæring 
sånn at apparatet blir benyttet på 
en sikker og forsvarlig måte samt 
blitt informert om farene ved bruk. 
Barn skal ikke leke med apparatet. 
Rengjøring og vedlikehold skal ikke 
gjøres av barn uten oppsyn.

VIGTIGT! DA: Læs omhyggeligt 
disse anvisninger før brug. Venti-
latoren er beregnet til fast instal-
lation, og skal installeres af en 
autoriseret elektriker.
I henhold til standard EN 60335, 
skal overveje: Denne enhed kan 
bruges af folk fra 8 år og derover 
og af personer med nedsatte 
fysiske eller mentale evner, eller 
manglende erfaring og viden, hvis 
de er blevet vejledt eller instrueret 
i brugen af apparatet på en sikker 
måde og forstår farerne. Børn bør 
ikke lege med apparatet. Rengøring 

og vedligeholdelse må ikke foreta-
ges af børn uden opsyn.

TÄRKEÄ! FI:  Lue tämä käyttöohje 
huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttöä. Puhallin on suunniteltu 
kiinteää sähköasennusta varten ja 
sen saa asentaa vain valtuutettu 
sähköasentaja.
Standardin EN 60335 mukaan 
seuraavia asioita on noudatettava: 
Tämä laite ei ole tarkoitettu alle 8 
vuotiaiden lasten, tai muiden sel-
laisten henkilöiden käytettäväksi, 
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai 
henkiset valmiudet tai kokemukset 
ja tiedon puute estävät heitä 
käyttämästä laitetta turvallisesti, 
ellei heidän turvallisuudestaan 
vastuullinen henkilö valvo tai ole 
opastanut heille laitteen turvallista 
käyttöä. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella.Lapset eivät saa huoltaa 
tai puhdistaa laitetta ilman aikuisen 
valvontaa.
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Fläkten Pax Calima är avsedd för förstärkning av 
bostadens* grundventilation samt för forcerad 
ventilation av fukt och lukt från våtutrymmen 
(WC/bad/dusch/tvättstuga).

Fläkten kan monteras i kanaler med naturligt 
självdrag (tak, figur 1) och/eller utan naturligt 
självdrag (yttervägg, figur 2) **. 
Calima passar för kanaldimensioner Ø100 – 140 
mm. Vid större kanaldimensioner, upp till Ø160 
mm, används tillbehöret Pax täckplatta. 

För att inte störa/eller störas av övrig ventilation, 
ska fläkten alltid monteras i en egen separat 
kanal. Se till att det är fri passage i luftkanalen, 
undvik insektsnät, filter och annat som kan 
hindra luftpassagen. För att undvika kondens i 
självdragskanaler (vintertid), måste dessa vara 
isolerade om de passerar genom ouppvärmda 
utrymmen, t.ex. kallvind. 

Fläkten är avsedd för användning i ett tempera-
turområde 5°– 50°C. Om fläkten monteras i ett 
kallt utrymme, eller om den innan installation 
förvarats kallt, kan den uppfattas som trög vid 
första uppstart. Då fläkten uppnått arbetstempe-
ratur erhålls full funktion.

Se till att luft kommer in i rummet genom t.ex. en 
större dörrspalt eller tillbehöret Pax överlufts-
don. För att säkerställa fläktens funktion och 
kapacitet rekommenderas Pax originaltillbehör.

Tack för att du valt en 
Pax fläkt – originalet!

1
2

*    I första hand villor/fritidshus men även i flerfamiljshus med 
separata, täta, väl isolerade ventilationskanaler.

** Med självdrag menas luft som leds genom ventilationskanaler 
uppåt och ut ur huset, se fig 1. Uppkomst av naturligt självdrag 
fordrar att inomhusluften är varmare och därmed lättare än 
utomhusluften. Naturligt självdrag framkallas därför starkast 
under vintern. Under sommaren när temperaturskillnaden inne/
ute är liten eller ingen alls, minskar eller uteblir det naturliga 
självdraget och huset blir på så vis ofta dåligt ventilerat. Detta 
kan avhjälpas med en Pax fläkt som arbetar med kontinuerlig 
gång på låg hastighet.

För installatören – SE

Installationsförberedelser
Läs informationen om appstyrning.
Lossa motorenheten genom att greppa den enligt 
figur (A), bänd loss motorenheten genom att ta stöd 
mot kåpan med knogarna. Säkerställ att du har 
motorenheten i ett säkert grepp så du inte tappar 
den då den lossar.

Installation

A.

B.

C

Lossa därefter väggramen genom att med en 
mejsel trycka in låsknappen enligt figur (B) samtidigt 
som kåpan i överkant säras från väggramen enligt 
figur (C).
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För installatören  –  SE

Nyinstallation
Vid nyinstallation krävs en håltagning med Ø110 
mm hålsåg (figur D). 

5 mm

Ø 110 mm

D.

E.

F.

R75

45°

45
°

45°

45°

G.

Pax tillbehör kan med fördel användas, väggrör 
och ytterväggsgaller finns som tillbehör (figur E). 
Fläktens väggpackning har en kortare stos som 
passar invändigt i Ø100 mm rör. Tillse vid montering 
att anpassa väggrörets längd så det inte pressar 
tillbaka väggpackning så fläktens propeller inte 
kan rotera. Anpassa alltid ett väggrör, nytt som 
befintligt,    så det slutar ca  5 mm innanför väggytan 
där Caliman ska installeras. Väggramen med sin 
packning är förberedd med 5 st ingångar (figur F) för 

H. I.

R75

30°
65°

95
°

J.

dold elanslutning alternativt utanpåliggande kabel 
enligt måtten i (figur G).

Se till att väggpackningen sitter som den ska på 
väggramen och placera den på avsedd plats och 
centrera den i väggröret. Väggramen kan vägas upp 
i vågrätt läge genom att placera ett vattenpass på 
sina stödpunkter (figur H och I ).

Markera de tre fästpunkterna för lämpliga skruvar till 
underlaget (figur J).
Pax följer branschreglerna för Säker Vatteninstal-
lation, förborrning och tätning med silikon enligt 
anvisningarna Säker vatten för trävägg respektive 
betong ska följas.
Dra skruvarna så att väggpackningen tätar mot 
vägg.

Anlita alltid behörig elinstallatör
All elektrisk inkoppling 100-240V ska utföras av 
behörig elinstallatör. Vid alla elarbeten på produkten 
måste inkommande spänning brytas.
I väggramen sitter en elektronikdel med kopplings–
plintar för 100-240VAC och 12VDC.
Elanslutning kan göras enligt kopplingsschema på 
sidorna 8-9. 
OBS: Då motorenhetens två ben sticker in i väg-
gramen varvid det ena benet har kontakt med 
kopplingskontakten måste eldragning i väggramen 
utföras enligt figur K/K1 och L så inga installations-
ledningar blockerar benets väg.

K.

K1.

L

inek
Note
Mellanslag mellan punkt och anpassa?

inek
Note
Ett mellanslag för mycket?

inek
Note
Avstava väggramen så här, vägg- ramen.

inek
Note
Byt silikon mot tätningsmassa.

inek
Note
100-240VAC anslutning

inek
Note
12VDC anslutning
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SE  –  För installatören

Inkoppling av 100-240VAC och 
12VDC får inte göras samtidigt 
(figur M).

OBS! Den inbyggda allpoliga strömbrytaren S
har endast funktion vid 100-240VAC inkoppling.

OBS! 12VDC spänningen får maximalt
variera mellan 10 - 13,6VDC.

OBS! För 12VDC använd alltid brytare
avsedda för likström, C.

M. N.

Inga 100-240V ledningar får 
dras över elektronik–delen 
(figur N).

Calima auto:
100-240VAC 50/60Hz
Leveransinställd för kontinuerlig grundventilation, 
automatisk forcering vid förhöjd fuktnivå samt 
vid påverkan av skugg och ljusförändring.

Calima strömbrytarstyrd till/från:
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
100-240VAC 50/60Hz
Måste väljas via Pax App.
Start/stopp via manuell strömbrytare L. 

Calima fuktstyrd:
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
100-240VAC 50/60Hz
Måste väljas via Pax App.
Grundinställning, automatisk start/stopp vid 
förändrad fuktnivå.

Calima värmeförflyttare:
100-240VAC 50/60Hz
Måste väljas via Pax App.
Grundinställning, startar vid 25°C, stannar vid 22°C.

Calima strömbrytarstyrd eftergångstid:
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
100-240VAC 50/60Hz
Måste väljas via Pax App.
Start/stopp via manuell strömbrytare T.

Calima auto:
12VDC (brytare C alltid till)
Leveransinställd för kontinuerlig grundventilation,
automatisk forcering vid förhöjd fuktnivå samt 
vid påverkan av skugg och ljusförändring.

Calima strömbrytarstyrd till/från:
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
12VDC
Måste väljas via Pax App.
Start/stopp via manuell strömbrytare C. 

Calima fuktstyrd:
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
12VDC (brytare C alltid till)
Måste väljas via Pax App.
Grundinställning, automatisk start/stopp vid 
förändrad fuktnivå.

Calima värmeförflyttare:
12VDC (brytare C alltid till)
Måste väljas via Pax App.
Grundinställning, startar vid 25°C, stannar vid 22°C.

ELANSLUTNING 100-240VAC 

OBS! Elektrisk inkoppling av 100-240VAC skall 
utföras av behörig installatör.

ELANSLUTNING 12VDC 

OBS! Pax rekommenderar att elektrisk inkoppling 
av 12VDC skall utföras av behörig installatör.
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Montering av kåpan på väggramen 
Fläkten är dubbelisolerad och ska inte skyddsjor-
das. När elanslutningen är utförd sätts kåpan tillbaka 
över väggramen genom att haken i väggramen 
passas in i kåpans hål (figur O). 

P.

Q.

O.

0
1

0
1

S.

R.

Därefter fälls kåpan in över väggramen (figur P) var 
noga med att spärren som skruvmejseln pekar på i 
(figur Q) hakar i ordentligt.
Kontrollera att kåpan sitter fast ordentligt i väggram-
ens hake och spärr genom att dra lite i kåpan.

Till sist sätts motorenheten på plats (figur R).
Var aktsam när motorenheten förs på plats, benen 
och vingen kan skadas om enheten tvingas in snett. 
Ett tydligt ”klickljud” bekräftar att enheten sitter på 
plats, kontrollera att vingen roterar fritt innan ström-
men slås på (figur S).
 

Bruks- och monteringsanvisning

SE  –  För användaren

Grundinställning:
Pax Calima är grundprogrammerad för att klara 
de allra flesta installationer.
Fläkten arbetar kontinuerligt med ett grundflöde 
på ca 20m³/h. 
Vid påverkan av en ljusförändring, när en lampa 
tänds, eller vid skuggförändringar när någon rör 
sig i rummet ökar flödet till ca 60m³/h.
Om fuktigheten stiger snabbt vid t.ex. en dusch 
går fläkten upp på maxflöde ca 95m³/h.
När fukten är bortventilerad återgår fläkten till 
grundflödet ca 20m³/h.

Om andra inställningar eller fläktvarianter önskas 
krävs nedladdning av Pax-appen som kan hämtas 
från App Store och Google Play.
 
Tekniska krav för Pax app:
Apple enheter IOS 7 eller Android OS 4.3 med 
stöd för Bluetooth 4.

Läs mer om alla möjligheter med vår app på
www.pax.se

Pax Calima®  
Automatiska funktioner 
och inställningar via app

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.
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SE  –  För användaren

Starka lösningsmedel får inte användas på fläkten.
Fläkten får inte doppas i eller spolas med vatten. 
För att fläkten ska behålla funktion och kapacitet 
måste den rengöras minst två gånger per år, oftare 
vid behov.

– Före rengöring, bryt strömmen till fläkten. 
   Vid 100-240V inkoppling använd den allpoliga 

brytaren i figur T genom att sätta den i läge 
från (0). Vid 12V inkoppling, bryt strömmen 
med därför avsedd extern brytare..

– Lossa motorenheten genom att greppa den 
enligt (figur U), bänd loss motorenheten genom 
att ta stöd mot kåpan med knogarna. Säkerställ 
att du har motorenheten i ett säkert grepp så du 

Rengöring

0
1

0
1

T.
U

inte tappar den då den lossar.
– Rengör öppningen, kanalen och motorenheten 

med en fuktad trasa (vid behov kan ett milt disk-
medel användas).

– Fläktvingen rengörs direkt på motorn. (OBS 
vingen går inte att ta loss)

– Om fläkten har ett externt kallrasspjäll ska spjäll-
bladen rengörs försiktigt. Kallrasspjället sitter i 
kanalen mellan fläkt och yttervägg.

– Sätt tillbaka motorenheten i ramstycket 

Miljö  
Kasserad fläkt lämnas som elektronikskrot till åter-
vinningscentralen.

”Denna produkt är anpassad till 
branschregler Säker Vatteninstalla-
tion. Leverantören garanterar produk-
tens funktion om branschreglerna 
och monteringsanvisningen följs.”

Tillbehör
–  Kallrasskydd Calima 8127-1

– Täckplatta vit 8143-6
För kanaldimensioner mellan 
Ø140-160

Garantivillkor

Pax Calima har fem års garanti mot fabrikations- 
och materialfel. 
Garantin gäller under förutsättning att fläkten:

– installerats av behörig elektriker.
– monterats/installerats enligt råd  

och anvisningar i denna bruks- och   
monteringsanvisning.

– rengörs periodiskt enligt råd och   
anvisningar i denna bruks- och    
monteringsanvisning.

– installeras och används i    
inomhusmiljöer.

– inte används i utsatta miljöer, t.ex. inom indu-
stri eller andra miljöer där fläkten riskerar att 
exponeras mot lösningsmedel, hög dammtät-
het, gaser m m.



Pin Code for app
Important save this in a secure place. 
Scan this through the pax app or write in the 
numbers to access the application, the same 
pincode can also be found on the right leg of 
the motor gondol.
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