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Säkenöivät valkoiset lakeudet, hiihto ja läm-
min kaakao. Talvi voi varmasti olla täysin 
fantastinen. Lumi tulee usein kauniina ja 
valaistuna katkoksena pimeästä ja kama-
lasta syksystä.  

Mutta kaikki ei ehkä ole yhtä ihanaa. Autot, 
jotka eivät käynnisty ja ruudut, joita täytyy 
raaputtaa, ovat vain joitakin asioita, joiden 
kanssa ajoneuvon omistajan täytyy elää. 

Kylmä vuodenaika voi olla täysin 
fantastinen....
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Rauhoitu! Calix-järjestelmän kanssa 
talven ei tarvitse olla tuskaa. Sähköiset 
moottorinlämmittimemme antavat sinulle 
moottorin, joka jo on lämmitetty ja val-
miina, kun lähdet matkaan. 

Se ei ole hyvä ainoastaan autollesi. Se 
on hyvä myös ympäristölle, koska esiläm-
mitetty moottori päästää ulos vähemmän 
pakokaasuja. 

Sisätilanlämmittimen kanssa sinun ei my-
öskään tarvitse seistä siniseksi jäätynei-
den sormien kanssa ikkunoiden raaput-
tamiseksi. Ne ovat aina vapaita jäästä ja 
lumesta. 

Calix-järjestelmällä vältät sinä, sekä 
autosi palelemisen ja voit nauttia talvesta 
sen täydessä komeudessa.
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Tiedämme kyllä, että se 
kuulostaa uskomattomalta.
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Valmistus ta-
pahtuu todel-
la Ruotsissa.

Tarkemmin 
sanottuna 
Eskilstunassa.

Jo alusta lähtien 
Olemme aina olleet Eskilstunassa, 
jossa myös kaikki valmistus tapah-
tuu vielä tänäänkin. Siitä olemme 
hyvin ylpeitä. 

Tunnemme, että olemme osa 
suurempaa ruotsalaista teollisuuspe-
rinnettä, jossa laatu ja turvallisuus 
ovat kaksi kunniasanaa. Jo runsas 
kaksikymmentä vuotta sitten taakse-
päin olimme eräs maailman suurim-
mista sähköisten moottorinlämmitti-
mien valmistajista. 

Yritys on kokonaan ruotsalaiso-
misteinen ja on tulos Eskilstunalai-
sen rikastusyrityksen Nickelbo-
laget i Eskilstuna AB ja AB Carl 
Särenholm’in yhdistämisestä. 

Aluksi tuotettiin sylkykuppeja, teltta-
kamiinoita ja keittoastioita. Vuonna 
1990 hankittiin kuitenkin kaksi yritys-
tä, joissa autovarusteiden valmista-
minen oli niiden päätoimintaa.

Ja sillä tiellä ollaan. Sitten 1990-lu-
vun alun toimimme periaatteessa 
yksinomaan autonlämmitystuottei-
den parissa koko maailman ollessa 
asiakaspiirinä. 

Jos ei mutkisteta asioita tarpeet-
tomasti  
Ytimen toiminnassa muodostavat 
sähköiset lämmittimemme yhdessä 
kaapelijärjestelmiemme kanssa. 
Näiden ollessa perustana luomme 
ratkaisuja erilaisten ajoneuvojen 
lämmittämiseen. 

Koska tuotteemme on kehitetty 
moduulijärjestelmän mukaisesti, niin 
voit yksinkertaisesti rakentaa jär-
jestelmääsi mukaan muun muassa 
akkulaturin sekä muun oheisva-
rustuksen. 

Meillä on pitkä perinne kehittää 
käytännöllisiä korkealaatuisia tuot-
teita, jotka ovat helppoja käyttää ja 
ymmärtää. 

Koska henkilöstömme on työsken-
nellyt pitkään yrityksessä, olemme 
rakentaneet suuren kokemuksen ja 
pätevyyden.

Yritämme aina olla askeleen edellä  
Pidämme tärkeänä kuunnella asiak-
kaidemme tarpeita. Ei ainoastaan 
niitä, jotka ovat olemassa tänään, 
vaan myös niitä, jotka voivat tulla 
kehittymään tulevaisuudessa.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa 
kehitämme koko ajan parempia ja 
turvallisempia tuotteita, jotka me 
sitten itse valmistamme. 

Sillä tavalla voimme aina tarjota 
parhaita mahdollisia ratkaisuja 
tehokkaaseen ajoneuvojen lämmi-
tykseen. 

Jatkuva tuotekehitys 
Tavoitteenamme on, että me myös 
jatkuvasti kehitämme tuotteita asiak-
kaidemme todellisuuden ja tarpeen 
ulkopuolelta. Keskipiste tulee tule-
vaisuudessa ehkä yhä suuremmassa 
laajuudessa olemaan panostus 
ympäristöön, mutta myös ihmisen 
mukavuuteen. 

Yksinkertaisilla keinoilla tulemme 
koko ajan paremmaksi ja tulemme 
kekseliäillä ratkaisuilla kaikkia 
tilanteita varten. 

Tavoitteemme on aina olla askeleen 
edellä asiakkaiden tarpeita ja mark-
kinoiden vaatimuksia, kun kysymys 
on laadukkaista ja innovatiivisista 
ratkaisuista. 

Siksi Calix tulee myös jatkossa 
olemaan itsestään selvä kumppani 
johtaville ajoneuvovalmistajille 
ympäri maailman.

5



4

7

6

3

2

1

8 9
10

5

5

2

1

7

Meille on itsestään selvää, että kaikki tuotteet, joissa on 
tavaramerkkimme, ovat turvallisia käyttää ja säilyttä-
vät korkean laadun. 

Elektronisen varusteen käyttämiseen sisältyy aina 
turvallisuusriski. Voit kuitenkin tuntea itsesi turvalliseksi 
tietoisena siitä, että kaikki Calix-tuotteet ovat testattuja 
sekä hyväksyttyjä. 

Ne täyttävät kaikki muodolliset vaatimukset turvallisuu-
desta, jotka asetetaan sekä Ruotsissa että kansainväli-
sesti. Menemme kuitenkin pidemmälle ja altistamme 
itsemme jatkuvasti ulkoisille tarkastajille. He eivät valvo 
ainoastaan tuotteitamme. He takaavat myös, että itse 
teemme oikein omissa tarkastuksissamme. Se johtaa 
siihen, että meillä on aina vaadittava pätevyys ja, että 
henkilöstömme tietää mitkä vaatimukset pätevät.

Calix-laadunohjausjärjestelmä on sertifi oitu normin 
ISO/ TS16949 mukaan. Järjestelmä, joka usein on 
vaatimus kansainvälisiltä ajoneuvovalmistajilta ympäri 
maailman.

Kaikki tuotteet testataan 
Ei ole kysymys joistakin yksittäisistä pistokoetarkastuk-
sista. Jokaisen yksittäisen tuotteen tulee täyttää ne 
toimintavaatimukset, laadun ja turvallisuuden, joita 
asiakkaamme odottavat. 

Sillä tavalla voit olla varma, että tuotteet toimivat 
niin kuin pitää ja, että me aina vastaamme siitä mitä 
lupaamme.

Korkea laatu ohjaa 
kaikkea mitä teem-
me.

 1. Elementtikaapeli

 2. Liitäntäjohto

 3. Akkulaturit

 4. Rele ajastimelle

 5. Jatkokaapeli

 6. Haaroituspistorasia

 7. Vastusosa

 8. Sisätilapistorasia

 9. Tehokasta lämpöä

 10. Kaukosäädin ajastimelle
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Kolmannen osapuolen sertifi ointi 
takaa laadun 
Kolmas osapuoli on sertifi oinut 
kaikki tuotteemme. Me teemme 
sen saadaksemme riippumattoman 
todistuksen, että seuraamme niitä 
lakeja ja säädöksiä, jotka pätevät 
eri alueilla. 

Calix on eräs harvoista lämmi-
tysjärjestelmien valmistajista, jotka 
Intertek Semko hyväksyy. Se on 
riippumaton globaali testauslaitos 
ja sertifi ointielin. Siellä suoritettu 
sertifi ointi tekee sen, että asiakkaa-
na voit olla varma, että tuotteemme 
säilyttävät korkeimman mahdollisen 
laadun. 

Olemme myös useiden ajoneuvoval-
mistajien sertifi oimia. Se osoittaa, 
että täytämme korkealle asetetut 
vaatimukset, jotka valmistajilla on 
alihankkijoilleen. Näiden joukossa 
voidaan mainita Ford Q1:2002 
-sertifi kaatti, joka annetaan vain er-
ittäin tiukkojen tarkastusten jälkeen.

Tiukkoja testejä omassa laborato-
riossa 
Sertifi ointilaboratoriomme on testan-
nut ja hyväksynyt tuotteemme. 

Siellä simuloimme mitä äärimmäi-
sissä olosuhteissa, joille tuotteemme 
voivat altistua. Näitä testejä tarkas-
tetaan lisäksi kenttäkokeilla ulkona 
asiakkaidemme luona. 

Kaikki Calix-tuotteet ovat CE-
merkittyjä. Sillä symbolilla to-
distamme, että tuotteet täyttävät 
ne turvallisuusvaatimukset, jotka 
pätevät EU:ssa.

Turvallisuus kulkee edellä 
Emme jätä mitään sattuman vara-
an. Kaikki tuotteemme ovat sekä S- 
että ETL-merkittyjä. S-merkitseminen 
on vapaaehtoinen sertifi ointi, mikä 
tarkoittaa, että riippumaton elin 
testaa ja todistaa, että täytämme 
CE-merkinnän säädökset ja vaati-
mukset. 

ETL on merkintä, jota käytetään 
Pohjois-Amerikassa ja näyttää, että 
myös siellä pätevät vaatimukset 
täytetään.
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Ympäristövastuu
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Ympäristö on 
tärkeää meil-
le sekä asi-
akkaillemme.

Hyvä ympäristö on jotakin, mitä me 
kaikki haluamme suojella, myös me 
Calixilla. Siksi työskentelemme jat-
kuvasti kehittääksemme ja parantaak-
semme tuotteitamme ympäristön 
huomioon ottaen.  

Esilämmitetyn moottorin käynnistä-
minen on parempi kuin kylmän 
moottorin käynnistäminen. Jos 
moottori on esilämmitetty käyn-
nistyksessä, vahingollisten kasvi-
huonekaasujen päästöt vähenevät 
huomattavasti. 

Tämä muodostaa perustan ympä-
ristötyöllemme. Moottorin esiläm-
mittäminen on hyvä askel kestävää 
ympäristöajattelua kohden. Lisäksi 
tuotteemme on valmistettu uudelleen 
käytettävistä materiaaleista. 

Sinä kuluttajana voit siis tuntea, 
että teet panostuksen ympäristöön. 
Olemme ympäristösertifi oituja 
normin ISO 14001 mukaan. Lisäksi 
olemme mukana kansainvälisessä 
IMDS-tietokannassa. Sieltä voidaan 
etsiä niitä tuotteita, joita valmis-
tamme, ja katsoa mistä ne val-
mistetaan. Se antaa meille lisäksi 
kannustimen työskennellä, jotta 
meillä on koko valmistusprosessissa 
niin matala ympäristövaikutus kuin 
mahdollista.  

Kuinka työskentelemme  
Ympäristötyö on tärkeä osa päi-
vittäisessä toiminnassamme. Tavoit-
teemme on, että tuotannollamme 
on kaikissa vaiheissa niin pieni 
ympäristövaikutus kuin mahdollista. 

Työskentelemme alituisesti tuottei-
demme kehittämiseksi niin, että ne 
tulevat paremmiksi ympäristönäkö-
kohtien kannalta.

Noudatamme tiukasti kaikkia 
säädöksiä ja niitä vaatimuksia joita 
viranomaiset, markkinat ja asiak-
kaat meille asettavat. 

Yhdessä ajoneuvoteollisuuden 
kanssa ohjaamme joukkoa kehitys-
projekteja, jotka muun muassa 
käsittelevät materiaalien kierrätystä.

Jo useita vuosia sitten ovat valmis-
tajat pakottaneet noudattamaan 
direktiivejä, jotka tähtäävät lisää-
mään uudelleen käytettävien materi-
aalien osuutta autoissa. 

Tukemme tähän on, että tuotteemme 
muodostuu runsaaseen 99 prosent-
tiin saakka uudelleen käytettävästä 
materiaalista. 

Mitä se sinulle merkitsee? 
Sinulle ajoneuvonomistajana on 
useita etuja käyttää Calix-tuotteita. 

Saat esimerkiksi ajoneuvon, joka ei 
ainoastaan päästä vähemmän pa-
kokaasuja. Se ei myöskään vaadi 
yhtä paljon polttoainetta. Lisäksi 
ajoneuvon käyttöikä lisääntyy, 
koska se altistetaan pienemmille 
rasituksille, joita meidän ajoittain 
hiukan ankara ilmasto aiheuttaa. 

Käyttämällä tuotteitamme et siten 
tee vain sijoitusta ympäristöön. 
Siitä tulee myös positiivinen yllätys 
lompakollesi.
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Laatu on aina 
halpaa 
pitkällä 
tähtäyksellä

Kuinka tiedät, että ajoneuvonläm-
mitystä varten ostamasi varuste pi-
tää mitä lupaa? Valitsemalla meidät 
voit tuntea itsesi rauhalliseksi. Tuot-
teillemme on tunnusomaista korkea 
laatu ja niillä on pitkä kestoikä. 

Kaikki Calix-tuotteet on kehitetty, 
suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. 
Siksi voimme taata, että ne selviyty-
vät täällä vallitsevista olosuhteista. 
Kyllähän sijoittaminen hyvään ja 
tehokkaaseen ajoneuvolämmityk-
seen ehkä maksaa jonkun lantin. 
Toisaalta saat korkean tehokkuuden 
ja laadun varusteen, joka kestää 
pitkään.

Se maksaa vaivan pitkässä juok-
sussa.

Valittu toimittaja johtaville ajoneu-
vovalmistajille 
Toimitamme suurille ja hyvin tun-
netuille ajoneuvovalmistajille koko 
maailmassa. Korkean laatumme 
lisäksi arvostamme pitkää perin-
nettämme suurella teknisellä osaa-
misella. 

Olemme arvokas yritys, joka 
työskentelee ruotsalaisen teollisuus-
perinteen mukaan innovaatiolla ja 
uusajattelulla. 

Ruotsalaisvalmisteiset tuotteet 
Kaikki Calix-tuotteet valmistetaan 
tehtaassamme Eskilstunassa. Se 
johtaa siihen, että tuotantomme on 
joustavampi ja, että voimme ottaa 
tehtäväksemme kaikensuuruisia 
töitä. 

Asiakkaana voit myös olla varma, 
että työntekijöillämme on korkea 
tekninen pätevyys ja hyvät työeh-
dot.

Talous ja ympäristö 
Esilämmitetyllä moottorilla poltto-
aineen kulutus ja siten päästöt vähe-
nevät. Käyttämällä tuotteitamme 
lisäät myös ajoneuvon kestoikää.

Ympäristölle tulee yhtä suuri voitto 
kuin taloudellesi.

Tehtaamme on lisäksi ympäristöser-
tifi oitu ja työskentelemme jatkuvasti 
parantaaksemme ympäristötyötäm-
me. 

Että tuotteemme on lähes yksinoma-
an valmistettu kierrätyskelpoisista 
materiaaleista, ei tee asiaa huo-
nommaksi, vai mitä?

Huolehdimme sinusta 
Tuotteemme ovat korkealaatuisia 
ja täyttävät kaikki asetetut vaati-
mukset. Lisäturvallisuutta varten 
tarjoamme anteliaita takuita ja muu-
ta tukea niin, että saat irti mahdol-
lisimman paljon Calix-tuotteestasi.

Asiakaspalvelumme kautta saat no-
pean avun osaavilta työntekijöiltäm-
me. Meillä on korkea saatavuus, ja 
olemme aina valmiita vastaamaan 
kysymyksiisi.

Tehokkaat tuotteet
Pidämme polttopisteenä kehittää 
tehokkaita pistolämmittimiä, jotka 
lämmittävät sisäpuolelta ja ulkoa. 
Se johtaa siihen, että voimme 
lämmittää moottorit nopeammin ja 
oikeaan lämpötilaan.

Useat valmistajat tuottavat päällä 
sijaitsevia kontaktilämmittimiä, 
koska ne ovat halvempia ottaa esiin 
ja nopeampia asentaa.

Calix voi tarjota kontaktilämmitti-
miä, kun asiakas niin vaatii, mutta 
meidän ensisijainen suosituksemme 
on aina pistolämmitin.

Pistolämmittimen voi rinnastaa 
talon lämmittämiseen sisäpuolelta. 
Kontaktilämmittimien käyttäminen 
on kuin asettaisit elementit talon 
ulkopuolelle. Se ei anna lainkaan 
samaa tehoa, vaikka talo tulee 
hiukan lämpöisemmäksi.

Täydennä mielellään Calix sisätilan- 
lämmittimellä. Ne on konstruoitu 
niin, että lämpö puhaltaa suoraan 
tuulilasia kohden. Siitä johtuu, että 
ruudusta poistuu huurre nopeam-
min, vaikka käytät lämmitintä alem-
malla teholla.
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Siksi sinun tulee valita 
Calix-tuotteista!
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Calix-moottorinlämmitin
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Lämmin 
moottori ottaa 
vähemmän 
polttoainetta.

Kaikki tietävät, että ajoneuvoilla ja liikenteellä on suuri vaikutus ympä-
ristöömme. Moottori, joka kylmäkäynnistetään, tuottaa alussa huomatta-
vasti suuremman hiilidioksidipäästön kuin esilämmitetty moottori. Meidän 
moottorinlämmittimellämme hoidat sekä ympäristötietoisuutta että taloutta. 

Eivät ihmiset, eivätkä ajoneuvot, voi hyvin fyysisestä rasituksesta lämmittä-
mättä ensin. Mitä kylmempää on ulkona, sitä enemmän ansaitset käyttä-
mällä moottorinlämmitintä. Varmasti on niin, että enimmäkseen yhdistämme 
moottorinlämmittimen ja talven sekä kylmyyden. 

Mutta tiesitkö, että kylmäkäynnistykseksi lasketaan jo kun moottorin lämpö-
tila on alle 85 astetta? Sinulle voi siis olla suurta hyötyä käyttää moottor-
inlämmitintä myös lämpimimpien kuukausien aikana. Moottori ei kulu yhtä 
kovasti, jos se lämmitetään ennen käynnistämistä, riippumatta vuodenajas-
ta. Välttämällä kylmäkäynnistyksiä saat alas myös polttoaineenkulutuksen.

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8
 -20°C 0°C +20°C

Polttoaineenkulutus litroissa

Polttoaineenkulutus moottorinlämmittimen kanssa ja ilman 
autossa, joka normaalisti ottaa 1 litra/10 km ensimmäiset 
viisi kilometriä. (Lähde Kuluttajavirasto)
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Pakokaasupäästö kg:ssa

Päästöt on laskettu autoilijalle, joka ajaa 10000 km/vuosi ja 
tekee 500 kylmäkäynnistystä moottorinlämmittimen kanssa ja 
ilman moottorinlämmitintä. (Lähde Skandia)

 Ilman moottorinlämmitintä 
 Moottorinlämmittimen kanssa 

 Ilman moottorinlämmitintä 
 Moottorinlämmittimen kanssa 

Se johtaa huomattavasti vähentyneisiin pakokaasujen ensimmäisten kilomet-
rien päästöihin verrattuna jos kylmäkäynnistät auton.

Moottorinlämmitin on pitkän tähtäyksen investointi, joka nopeasti maksaa 
itsensä. Säästettävissä on runsaasti euroja tehokkaalla ajoneuvolämmityk-
sen järjestelmällä. Meillä on täydellinen ohjelma moottorinlämmittimiä eri 
rakenteina kaikkien tarpeiden kattamiseksi. 

Calix-moottorinlämmittimellä saavat sekä sinä että autosi paremman käyn-
nistyksen. Se on hyvä ympäristölle, autollesi, sinulle ja lompakollesi.

CVH – uuden polven moottorinlämmitin
Calix Continuously Variable Heater (CVH) on itsesäätyvä lämmitin. Teho 
laskee asteittain tahdissa jäähdytysnesteen lämpötilan nousun kanssa. 
Tämä merkitsee, että säästät sekä energiaa että rahaa, koska perinteinen 
lämmitin käyttää samaa tehoa niin pitkään kuin se on kytkettynä.

Calix CVH:ssa on tehoa 500 wattia. Pumppujärjestelmällä tämä kuitenkin 
lisääntyy 750 wattiin. Lämmitin on kehitetty moottoreille, joissa on neljästä 
kuuteentoista litraan oleva jäähdytysjärjestelmä.
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Calix Sisätilanlämmitin
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Saadaksesi jäättömän tuulilasin sekä lämpimän ja kauniin sisätilan, sinun 
tulee sijoittaa tehokkaaseen sisätilanlämmittimeen. Kylminä talvipäivinä 
tulet sitä arvostamaan, siitä olemme varmoja. Kaikki sisätilanlämmittimem-
me ovat ruotsalaisvalmisteisia ja ovat korkealaatuisia. 

Sisätilanlämmittimemme on tehty automaattisesti sovittumaan ympäröivään 
lämpötilaan. Ne toimitetaan ainutlaatuisen jalkajalustan kanssa, joka saa 
ilmavirtauksen aina suuntaamaan ylöspäin ikkunaruutua kohden.

Ne ovat pieniä ja helposti sijoitettavia sekä lisäksi hyvin hiljaisella äänellä 
käyviä. Sisätilanlämmittimiä on neljässä teholuokassa ja kahtena kokona. 
Kaikki löytääksesi sen, joka parhaiten sopii juuri sinun ajoneuvoosi.

Slimline – korkea teho pienellä pinnalla
Calix Slimline on sarja, joka sisältää ohuita korkean suorituskyvyn sisätilan- 
lämmittimiä. Ne on helppo asentaa ja niitä on teholtaan välillä 800 - 1 
800 wattia. Kaikki uudet Slimline-lämmittimet toimitetaan ainutlaatuisen 
jalkajalustan kanssa.

Lisäksi saat mukana hihnan asennusta varten, joka tekee sen, että voit 
asentaa sisätilanlämmittimen törmäysturvallisella tavalla autossa. Sinun ei 
siis tarvitse huolestua, että lämmitin irtaantuu ja lentää ympäriinsä autossa 
onnettomuustilanteessa.

On itsestäänselvää, että Slimline-lämmitin täyttää kaikki sähkötur-
vallisuusvaatimukset, ja jotta voit tuntea itsesi erinomaisen turvalliseksi, se 
on S-merkitty.

-10 C° -10 C° -10 C°

-10 C° -10 C° -10 C°

Nopeampi 
jäänpoisto ai-
nutlaatuisen jal-
katuen kanssa

15 min jalkatuen kanssa 2 tim, 15 min jalkatuen kanssa45 min jalkatuen kanssa

15 min ilman jalkatukea 2 tim, 15 min ilman jalkatukea45 min ilman jalkatukea
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Modernit 
ajoneuvot 
vaativat pal-
jon virtaa

Tämän päivän modernit ajoneuvot 
sisältävät paljon elektronista va-
rustusta, joka lakkaamatta käyttää 
pienen määrän sähköä, vaikka 
ajoneuvo on suljettu. Se merkitsee, 
että akku toimii aina. 

Automaattisen laturin kanssa ns. 
Calixin switch-tekniikalla sinulla 
kuitenkin on aina täysladattu akku.  

Jos virtalähde katkeaa, koska akku 
on täysin purettu, tärkeitä asetuksia 
voi hävitä ajoneuvosta.

Sellainen johtaa kalliisiin korjaa-
mokäynteihin.

Calix-akkulaturi selvittää rinnakkai-
set kuormitukset. Se merkitsee, että 
jos on kuluttaja (valaistus, radio, 
jne.) lataamisen aikana, laturi ottaa 
tämän huomioon ja varustaa

kuluttajan virralla samanaikaisesti, 
kun akkua ladataan. 

Akkulaturimme ovat hyväksyttyjä 
kiinteään asennukseen ja näin 
selvästi S-merkittyjä. Ne täyttävät 
kaikki vaatimukset ja standardit. 
Ja niitä on sekä 12 V että 24 V 
akuille.

Meillä on laaja valikoima laturi-
malleja, jotka sopivat useimpiin 
tarpeisiin.

Ne on tehty selvittämään useimmat 
ilmastot ja toimivat erinomaisesti 
lämpötiloissa välillä miinus 40 ja 
plus 60 astetta. Ne on hyväksytty 
ulkokäyttöön ja selviävät pölystä ja 
sateesta. Ne eivät ole vähiten hyviä 
ajoneuvoihin maataloudessa tai 
urakointikoneissa.

Calix Akkulaturi
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Calix Ajastimet

Calix Kaapelointi

Kun käytät ajoneuvoasi, on hyvä 
tietää, että se on lämmitetty ja 
käynnistyskirkas. Anna ajastimiem-
me auttaa siinä. 

Meillä on useita erityyppisiä ajasti-
mia, yksinkertaisista aikakelloista 
oikein kehittyneisiin ajastimeen Ca-
lix-järjestelmäsi kauko-ohjaukseen.

Viimeisin lisäys ajastinperheessä 
toimitetaan kokonaisen kahden 
kaukosäätimen kanssa. Toisella 
kaukosäätimistä voit tehdä lisäa-
setuksia nirsoimmille käyttäjille ja 
säästää 12 kpl saakka erillisiä 
ajastinintervalleja. 

Toinen kaukosäädin on yksinkertai-
sempi ja käsittelee vain Calix-järjes-
telmäsi käynnistystä ja pysäytystä. 
Mutta se on toisaalta niin pieni ja 
joustava, että ripustat sen avainnip-
puun. 

Riippumatta siitä, minkä ajastimen 
tarvitset, meillä on sinulle ratkaisu.

Yhdessä lämmitti-
miemme kanssa 
kaapelointi muo-
dostaa ytimen 

valikoimassamme.

Calix-kaapelijär-
jestelmä on tehty 

painopisteenä korkea 
turvallisuus ja laatu. 

Calix-vakiokaapeli on hyväksyt-
ty 240-voltin järjestelmään ja 

sisältää liitäntäjohdon, sisäänvien-
nin ja jatkojohdon.

Tähän perusjärjestelmään voit 
liittää moottorinlämmittimen, pisto-
rasian sisätilalle ja akkulaturille.

Se antaa sinulle täydellisen jär-
jestelmän mukanaan kaikki, mitä 
ajoneuvoon voidaan tarvita. 

Kaapelimme on valmistettu eri mate-
riaaleista riippuen miltä vaatimukset 
erityiselle kaapelille näyttävät.

Esimerkiksi kaapelivaipan ulkosuo-
jus liitäntäkaapelille on valmistettu 
kumisekoituksesta erityisesti valittu-
na ollakseen taipuisa kylmyydessä 
ja kestääkseen vuosien käytön. 
Tämä on syy siihen, että emme 
sekoita väriä kaapelivaipan ulkosu-
ojukseen, koska se tekee kaapelin 
jäykemmäksi kylmyydessä ja antaa 
lyhyemmän kestoiän.

Kaapelit kiinteää asennusta varten 
on valmistettu muovipäällystetystä 
metallivaipasta erityisesti valittuna 
selviytyäkseen kulumisesta moottori-
tilan rasituksessa, lämpötilanvaihtelu-
ista, liasta ja nesteistä.
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Calix Valikoima

Liitäntäjohto
Nimike Tuotenumero
MS2.5 (2.5 m) 17 62625
MS2.5 (2.5 m) vinklad 17 62640
MS3.5 (3.5 m) 17 62690
MS5.0 (5.0 m) 17 62650
MS5.7 (5.7 m) Orange spiral 15 56508
MS10.0 (10.0 m) 17 62670
MS15.0 (15.0 m) 17 62680
MS25.0 (25,0 m) 15 56488
MS25.0 (25.0 m) CEE Marin 15 56504

Jatkokaapeli
Nimike Tuotenumero
K0.5 (0.5 m) 17 62105
SK1.0 (1.0 m) 17 62110
SK1.5 (1.5 m) 17 62115
SK2.0 (2.0 m) 17 62120
SK5.0 (5.0 m) 17 62150
SK8.0 (8.0 m) 17 62160
SK12.0 (12.0 m) 17 62165

Haaroituspistorasia
Nimike Tuotenumero
GU403 17 62413

Vastusosa
Nimike Tuotenumero
Katso myöhemmin tulevasta suositustaulu-
kosta autoosi sopiva moottorin-lämmitin.
Koko valikoimamme löydät osoitteesta: 
www.calix.se. Kotisivuamme päivitetään 
jatkuvasti uusilla tuotteilla.

Akkulaturit
Nimike Tuotenumero
BC 1205 17 53980
BC 1217 17 53930
BC 2412 17 53280

Sisätilapistorasia
Nimike Tuotenumero
KVU303 17 62313

Säiliölämmittimet
Nimike Tuotenumero
Säiliölaatan (260W) 17 69100
Säiliölämmitinsarjat (260W) 17 69101
Säiliölämmitinsarjat (2x260W) 17 69102
Säiliölämmitinsarjat (3x260W) 17 69103
Sarjoihin kuuluu säiliölaatan/-laattojen 
lisäksi jatkokaapelit, haaroituspistorasia ja 
Safety-lock.

Liittimet/kytkimet PH:lle
Nimike Tuotenumero
T-putki 14 52173

16-20 mm 15 57614

Kaikissa Professional Heater -malleissa liitäntäputken läpimitta on 20 
mm.

Ø20Ø16

70

Ø16 Ø16

Ø19

Professional Heater Kit
Nimike Tuotenumero
PH500 (500W) 4-12 l* 18 30500
PH750 (750W) 12-18 l* 18 30750
PH1000 (1000W) 16-25 l* 18 31000
PH1500 (1500W) 25-30 l* 18 31500
PH2000 (2000W) >30 l* 18 32000
PH500L (500W) 4-12 l* 18 30502
PH750L (750W) 12-18 l* 18 30752
PH1000L (1000W) 16-25 l* 18 31002
PH1500L (1500W) 25-30 l* 18 31502
PH2000L (2000W) >30 l* 18 32002
* = Jäähdytysjärjestelmä

Professional Heater -lämmittimen säätöalue on 60-80 °C, alhaisem-
massa versiossa (L) säätöalue on 25-50 °C. Toimitetaan MKMs1025 
kanssa. 

Elementtikaapeli
Nimike Tuotenumero
MK0.5 (0.5 m) 17 62505
MK0.8 (0.8 m) 17 62508
MK1.0 (1.0 m) 17 62510
MK1.2 (1.2 m) 17 62512
MK1.5 (1.5 m) 17 62515
MK2.0 (2.0 m) 17 62520

Haaroitussarja
Nimike Tuotenumero
GL1.5 Kompl sats 0.5 + 1.0 m 17 60015
GL2.0 Kompl sats 0.5 + 1.5 m 17 60020
GL2.5 Kompl sats 1.0 + 1.5 m 17 60025
sarjat sisältävät kahden 
liitoskaapelin ohessa sisätilan 
pistorasian ja yhden haaroitus-
johdon. 

Laajennusosa, tukijalka
Nimike Tuotenumero
Tukijalka 13 54606
Laajennusosa 14 54401
Muovimutteri MK 17 62440

Turvallisuutta
Nimike Tuotenumero
MKMS1025 (MK1.0 + MS2.5) 17 62460
MKMS1525 (MK1.5 + MS2.5) 17 62461
MKMS1550 (MK1.5 + MS5.0) 17 62610
MKMS2025 (MK2.0 + MS2.5) 17 62462
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Calix Valikoima

Pumpkit
Nimike Tuotenumero
Taukolämpö 17 62010

Ajastin
Nimike Tuotenumero
Outdoor Ajastin 17 56400

Kesä-/talvikatkaisija
Nimike Tuotenumero
Kesä-/talvikatkaisija 17 56500

CEE-kosketin
Nimike Tuotenumero
CEE-kosketin 15 57389

Plug-out
Nimike Tuotenumero
Plug-out Ø24/26 17 69016
Plug-out Ø27/29 17 69015
Plug-out Ø30/33 17 69011
Plug-out Ø34/37 17 69012
Plug-out Ø38/42 17 69013
Plug-out Ø45 17 69014

Lämtösuojat
Nimike Tuotenumero
Suojasukka 200 mm 17 69090
Yksiputkivastuksille 17 69001
Kaksoisputkivastuksille 13 53730

Safety-lock
Nimike Tuotenumero

  Lukko vastusosan ja 
elementtikaapelin välillä

15 56341

  Pikalukko GU/rele 
ulostuloliitännöille

15 55190

Työkalut
Nimike Tuotenumero
Kaapeleiden asennustyökalu 17 69050
Käytetään kaapeloinnin päässä yksinkertai-
sempaa läpivientiä varten. 

Työkalusarja
Nimike Tuotenumero
Työkalusarja Ø20 mm tai 
Ø29 mm

17 69040

Työkalusarja Ø25 mm tai 
Ø29 mm

17 69045

Työkalusarja sisältää reikäsahan, viilan ja 
työkalun laajentajalle. 

Combo
Nimike Tuotenumero
Comfort kit E85 SL 1400
(Slim Line 1400 + GL 2,5)

17 68085

Comfort kit A SL 1400
(Slim Line 1400, MK 2,0 + 
SK 1,0)

17 68075

Comfort kit B SL 1400
(Slim Line 1400, MK 1,5 + 
GL 2,5)

17 68080

Tehokasta lämpöä
Nimike Tuotenumero
Slim Line 800 17 68000
Slim Line 1400 17 68030
Slim Line 800/1600 17 68050 
Slim Line 1100/1800 17 68060

Ajastin/relesarja 
Nimike Tuotenumero
Kaukoajastin 17 56600
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