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Exhaust Air Kit		

Monteringsanvisning
Installation Guide

SE - Monteringsexempel genom vägg
A: Borra ett ”styrhål” ca. Ø5 mm rakt genom väggen där fläkten ska sitta.
Borra sedan med hjälp av styrhålet från båda håll med en Ø110 mm
hålsåg genom väggen.
B: Täta rörskarvarna med fuktbeständig tejp / tätmassa.
C: Placera röret parallellt med väggen på insidan. Se till att den utvändigt
fasade röränden är på gallersidan. Markera rätt längd på gallersidan,
minus 25 mm.
D: Kapa röret till rätt längd med en såg.
E: Täta ytterväggsgallret med fog- / tätmassa.
F: Montera yttrväggsgallret på väggröret. Täta skarvar med fuktbeständig
tejp / tätmassa.
G: Skruva fast ytterväggsgallret i väggen, låt röret i väggen luta någon
grad utåt så eventuellt kondensvatten kan rinna till utsidan, se figur H.
I: Viktigt, Pax Calima är från fabrik programmerad för att arbeta med ett
kontinuerligt grundflöde på 30 m³/h.
Om kontinuerligt grundflöde önskas får inte det medföljande kallrasskyddet monteras.
Kallrasskyddet ska endast användas då funktioner önskas där fläkten i
normalläge står still. För att ställa om fläkten till andra funktioner
krävs nedladdning av app.
Se bifogad manual 009-500002 i fläktens förpackning.
J: Då medföljande kallrasskydd ska användas, var noga med att
positionera det enligt figur J, för sedan spjället på plats enligt figur K.
L: Montera fläkten Pax Calima enligt bifogad Bruks- och monteringsanvisning 009-500002.

EN - Assembly through the wall.
A: Drill an approx. Ø5 mm governing hole straight through the wall
where the fan is to be installed. Then by using the governing hole,
use a Ø110 mm hole saw to drill through the wall from both sides.
B: Seal the duct joints with moisture-proof tape or sealing compound.
C: Place the tube parallel with the wall on the inside. Make sure to keep
the outer smaller end to the grill side. then mark the correct length on
the grill side, -25 mm.
D: Cut the duct to correct length with a saw.
E: Seal the exterior wall grating with sealing compound.
F: Assemble the exterior wall grating on the duct. Seal the joints with
moisture-proof tape or sealing compound.
G: Screw the exterior wall grating to the wall, let the pipe in the wall
lean some degrees outward so condensed water can flow to the
outside, see Figure H.
I: Importantly, Pax Calima is factory-programmed to work with a continuous basic flow of 30 m³ / h. If continuous basic flow is required, do
not install the supplied back draught shutter.
Back draught shutter shall only be used when features have been
selected where the fan in normal mode is stopped.
To set the fan to other functions required download of the Calima app.
See enclosed manual 009-500002 in the fan’s packaging.
J: When the supplied back draught shutter must be used, be sure to
       position it as shown in Figure J, then insert the damper in the duct
according to figure K.
L: Mount the fan Pax Calima according to the enclosed user and
installation guide 009-500002.
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