
This is our new fan – 
Pax Calima®

Innovation in 
every detail!

News!



Pax Calima®
Ready to work 
in silence.

Ren och frisk luft är avgörande för att vi 
människor ska må bra. Och det finns få saker 
som slår känslan av att gå ut i naturen, andas 
in, känna dofter och syresätta kroppen.
   Samtidigt är det lika viktigt att ha frisk luft 
hemma. Eftersom vi tar ca 25000 andetag 
per dag, så är det bra om luften vi andas 
prioriteras och håller hög kvalitet. Med bra 
luftomsättning hemma förhindras uppkom-
sten av fuktskador, men framför allt så mår vi 
så mycket bättre. Därför har vi utvecklat Pax 
Calima - en av våra smartaste, effektivaste 
och tystaste fläktar någonsin.

Pax Calima är redo att jobba i det tysta.
Det ska vara enkelt att montera en badrums-
fläkt. Och med Pax Calima kan det inte bli 
lättare. Plocka upp den ur kartongen och 
anslut, så är Calima redo att börja jobba. Pax 
Calima är extremt tyst och är självklart god-
känd för att användas i våtutrymmen. 

Innovation i varenda detalj.
Pax Calima är utvecklad och tillverkad i 
Sverige och vi har som vanligt varit kompro-
misslösa i såväl material, miljö- och kvalitets-
tänk. Calima är fylld med den allra senaste 
styrtekniken och har mer än 20 procent bätt-
re prestanda än tidigare modeller. Dessutom 
har Pax Calima minimal energiförbrukning 
och är mycket enkel att rengöra. 

En fläkt med oanade möjligheter. 
Pax Calima är utvecklad för flera markna-
der än bara husmarknaden.  Den inbyggda 
12-voltsingången gör det möjligt att använda 
fläkten i t ex båt och husbil utan att dränera 
batterierna.

Med appen kan du välja fler funktioner 
och göra justeringar.
När Pax Calima levereras är den förinställd 
på att vara en automatisk badrumsfläkt. Fläk-
ten är grundinställd för kontinuerlig drift på 
låg hastighet och har fukt- och ljussensorer 
aktiverade. Det gör att det hela tiden skapas 
en hälsosam luftomsättning och ett bättre 
inneklimat i hela huset. 

Men våra ingenjörer har inte nöjt sig med 
det. Om du laddar hem Pax smarta app så 
låser du upp din Calima och får en hel rad 
olika funktioner så som en smart kalender-
funktion, där du kan aktivera din Calima 
beroende på vilken dag det är. Eller boostläge, 
vädringsfunktion, konstantflöde eller möjlig-
heten att enkelt kunna använda fläkten som 
värmeförflyttare. 

Pax Calima är kanske en av de mest mång-
sidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som 
vanligt när det handlar om Pax-produkter, så 
har varje enskild fläkt genomgått noggranna 
kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi 
lämnar hela 5 års garanti på din Pax Calima. 

Ten advantages of choosing Pax Calima

1. Five fans in one, select function via 
app on mobile or tablet

2. Quiet 17–20dB  (A) 3m

3. Efficient, 110 m3/h free blowing

4. Energy efficient, max. 4 W

5. Easy to install and use

6. Boost and pause function

7. Separate 12 V input

8. Safe – every single fan is quality and 
safety tested

9. Developed and manufactured in 
Sweden

10. 5-year warranty



Grundinställning:
Pax Calima är förprogrammerad som en 
badrumsfläkt med grundflöde samt fukt- 
och ljusautomatik.

Krav för funktion via app:
Apple enheter IOS 7 eller Android OS 4,3 
med stöd för Bluetooth 4.

Profiler i app:
Helautomatisk 
Fläkt som kan kombineras med kallras-
spjäll.
Strömbrytarstyrd med eftergångstid.
Strömbrytarstyrd till/från
Värmeförflyttare

Justeringar/inställningar 
via app:
Flödesjusteringar
Kalenderfunktion 
Forcerad ventilation 
Eftergångstid
Startfördröjning
Ljuskänslighet

Pax appen ger 
möjlighet till ännu 
fler funktioner.
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Pax Calima® 
Fully automatic fan with the possibility of app controll.
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009-089406b _150918  © Copyright Pax AB. 
Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss 
rätten till material- och konstruktionsändringar.

5
års garanti
year warranty

Separate 
12 V input for 
example boat 

or caravan
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Model Pax Calima®

Part number 1550-1
All-pole cut-out Yes
Capacity, free blowing [m3/h] 110 m3/h
Capacity, free blowing [l/s] 30
Max. pressure [Pa] 25Pa
Power consumption [W] 4W
Sound pressure level [dB(A) 3 m], min. speed 17-20 dB(A) 3 m
Voltage/Frequency 230V AC 50Hz / or 12V DC
Motor type, all mounted in ball bearings DC
Bluetooth BTLE4
IP code IP44

Insulation class
Class II (does not require earth 
protection)

Certifi cate S – Intertek
Other markings CE
Duct dimension Ø100-140 mm
Temperature range 5-35
Electrical installation Qualifi ed installation engineer
Unit weight [kg] 0.38

Location
Installed with own separate duct 
Ø100-140.
– with natural draught (ceiling).
–  without natural draught

(external wall).

Multi-pole switch:  Integrated for 
100-240VAC wiring.

Accessories
–  Backdraught shutter Calima 8127-1
– Cover plate white 8143-6
For duct dimensions between
Ø140-160

Functions 
Fully automatic. Three speed modes 
and a boost mode:

–  Low speed 
 (basic fl ow/basic ventilation).

–  Medium speed 
 (After-running via light sensor).

–  High speed 
  (activated via humidity sensor or 

started manually via switch).

–   Boost mode, programmed or 
activated via app

– Airing function, connectible


