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En miljöinsats
Fordon och trafik har en stor påverkan på miljön och en motor som kallstartas ger
upphov till betydligt större utsläpp av koldioxid och kväveoxid än en förvärmd
motor.
Ju kallare det är ute desto större är vinsterna på att använda en motorvärmare och
att förvärma motorn. Det räknas som kallstart när motorn har en temperatur under
85 grader vilket innebär att en motorvärmare inte bara kan användas under de
kalla månaderna.

Fördelar med elektrisk bilvärme
Med en motorvärmare från Calix minskar både slitage på motorn samt bränsleförbrukningen och det görs även en insats för miljön. Vinsterna är många.

Kupévärmare
Men en kupévärmare från Calix slipper du skrapa rutan och du får en varm och
behaglig kupé.
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MOTORVÄRMARE
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En varm motor drar mindre bränsle
Genom att förvärma motorn med en motorvärmare innan
start slits den inte lika hårt, oavsett tid på året. Calix utvecklar
och tillverkar motorvärmare i flera olika utföranden, så som
insticksvärmare, kontaktvärmare, slangvärmare m.fl., för att
täcka alla behov. Målsättningen är att alltid försöka värma
kylarvätskan, vilket ger den största verkningsgraden.

Många slangmonterade värmare kräver en fordonsspecifik
monteringssats för att kunna monteras i fordonets kylsystem. I
de fall en monteringssats (M-sats) krävs finns information om
detta under ”Sök produkt” på Calix hemsida, www.calix.se.

Insticksvärmare

Kontaktvärmare

Slangmonterad värmare
vanligtvis med monteringssats
(M-sats)

Exempel på monteringssats

Without Engine Heater

1,8

With Engine Heater

1,6

2,2

Without Engine Heater

2,0

With Engine Heater

1,8
1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1,0
0,8

PH-värmare

Exhaust emissions in kilogram

Fuel consumption in litres
2,0

Slangmonterad värmare utan
monteringssats (M-sats)

1,0
-20°C

0°C

+20°C

0,8

Fuel consumption with and without engine heater, in
a car that normally uses 1 litre/10 km the five first
kilometres. (Source Konsumentverket)

Carbon monoxide

Hydrocarbon

The pollutants are based on a motorist that drives
100,000 km/year and does 500 cold starts with
and without an engine preheater. (Source Skandia)

CVH (Continuously Variable Heater)
Calix CVH är en självjusterande värmare (PTC) som reducerar effekten gradvis när
temperaturen på kylarvätskan stiger. Detta innebär att Calix CVH sparar energi
jämfört med traditionella motorvärmare som använder full effekt så länge de är
inkopplade.
Effekten för Calix CVH ligger på 500W, men kan ökas till 750W med hjälp av Calix
cirkulationspump och är utvecklad för motorer med 4 upp till 16 liters kylsystem.
Beskrivning

Art.nr.

CVH Ø 16

1762020

CVH Ø 19

1762060
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Tank- och oljevärmare
Tank- och oljevärmare är ett komplement till motorvärmarsystemet. Tankvärmaren
behåller hydrauloljans arbetstemperatur vid kortare stopp eller under nattuppehåll.
Detta medför att maskinen kan brukas snabbare efter start och du sparar bränsle
och förbättrar nyttjandegraden. Tankvärmare förlänger livslängden på hydraulsystemets komponenter och du gör även en insats för miljön tack vara minskade
avgasutsläpp.
Värmaren är avsedd att monteras på tankar i metall för uppvärmning/varmhållning av t.ex. olja (hydraulolja), dieselolja, vatten.
Tekniska data:
230 V~ 260 W klass I IP46
Mått: 310 x 220 mm + anslutningstunga 78 mm
Rekommenderade element för olika tankstorlekar:
<70 liter 1 st element (260 W)
70 – 170 liter 2 st element (520 W)
>170 liter 3 st element (780 W)
Beskrivning
Tankvärmare (260W)

Vikt

Art.nr.

0,7 kg

1769100

Calix har ett antal varianter av oljevärmare med låg yteffekt som är avsedda för
oljor i transmissioner eller motorer. Syftet med oljevärmaren är att förbättra oljans
egenskaper vid låga temperaturer, vilket positivt reducerar slitage på ingående
komponenter som pump m.m.

MO 660

MO 540

Beskrivning
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G (gängstorlek)

SW (nyckelvidd)

L (mm)

H (mm)

S (mm)

Spänning

Effekt

Yteffekt

Art.nr.

MO 540

M24x1,5

32 mm

139

57

93

230V

150W

1,5W/cm2

1824000

MO 607

1 3/16” -12UN-2A

1 3/8”
(35 mm)

139

57

93

230V

150W

1,5W/cm2

1830700

MO 618

M26x1,5

32 mm

120

61

108

230V

150W

1,5W/cm2

1831800

MO 649

M22x1,5

27 mm

138

45

94

230V

150W

1,5W/cm2

1834900

MO 652

M48x1,5

46 mm

190

51

86

230V

350W

1,5W/cm2

1835200

MO 660

M24x1,5

32 mm

345

57

94

230V

400W

1,5W/cm2

1836000

MO 678

M33x2

41 mm

345

57

94

230V

400W

1,5W/cm2

1837800

MO 796

M33x2

41 mm

145

50

81

230V

150W

0,9W/cm2

1849600

MO 830

M48x1,5

46 mm

139

35

101

230V

150W

0,9W/cm2

1853000

MO 839

M27x2

36 mm

138

61

94

230V

150W

1,5W/cm2

1853900

Rekommenderad effekt för temperaturökning med 20K inom 6h är 3,5W/L.

PH-värmare
Calix PH-värmare är en professionell produkt med inbyggd termostat, vanligtvis för
större motorer så som entreprenadmaskiner, traktorer, lastbilar och transportbilar.
PH-värmaren ansluts utanför motorblocket med en slanganslutning (20mm) till kylsystemet. Precis som med insticksvärmaren bygger PH på självcirkulationsprincipen.
PH-värmaren är utrustad med ett överhettningsskydd och termostat och finns i flera
effektsteg från 500 watt upp till 2000 watt samt i två termostatområden
60-80°C (hög) eller 25-50°C (låg) grader.
Motorvärmarna PH500L -2000L (låg) är speciellt avsedda för stationära motorer
som ska vara varma och startberedda under lång tid. PH-L har termostat som har
frånslag vid 50º C (+/-5 ºC) och tillslag vid 25º C (+/-5 ºC).
PH levereras antingen som en komplett sats inklusive installationskablage (MKMS
1025) och enkelt fäste eller enbart värmare, se tabell nedan för artikelnummer och
information om effektval beroende på hur stort kylsystem motorn har.

Beskrivning

PH-sats
Art.nr.

Fäste PH Pro

1762325

PH 500H (500W) 4-12 l. kylsystem

1830500

1833050

PH 750H (750W) 12-18 l. kylsystem

1830750

1833070

PH 1000H (1000W) 16-25 l. kylsystem

1831000

1833100

PH 1500H (1500W) 25-30 l. kylsystem

1831500

1833150

PH 2000H (2000W) >30 l. kylsystem

1832000

1833200

PH 500L (500W) 4-12 l. kylsystem

1830502

1833052

PH 1000L (1000W) 16-25 l. kylsystem

1831002

1833102

PH 1500L (1500W) 25-30 l. kylsystem

1831502

1833152

PH 2000L (2000W) >30 l. kylsystem

1832002

1833202

PH med enkelt fäste

Enbart PH-värmare
Art.nr.

PH med fäste Pro

H=hög, L=låg

Pump-sats
Pumpen cirkulerar den uppvärmda kylarvätskan, vilket garanterar en snabb och
effektiv uppvärmning av motorn.
Pumpsatsen består av en 12V pump, fäste, transformator (230V - 12V), samt tillhörande kablage. Integreras enkelt med det befintliga motorvärmarsystemet. Pumpen
startas automatiskt varje gång värmaren ansluts.

Beskrivning

Art.nr.

Pump-sats

1762010
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PLUG & PLAY KABELSYSTEM

Ett professionellt kabelsystem
Calix har mer än 50 års erfarenhet av
utveckling och leverans av professionella elektriska uppvärmningssystem
och produkter till de stora ledande
fodonstillverkarna.
Calix plug & play kabelsystem utgör,
tillsammans med värmare, hjärtat i
Calix sortiment. Kabelsystem är gjort
med fokus på hög säkerhet, kvalitet och
användarvänlighet.
Calix standardkabel är godkänd för
230-voltssystem och består av en
anslutningskabel, en intagskabel och
en skarvkabel.
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Till detta bassystem kan motorvärmare,
kupévärmare och batteriladdare anslutas. Detta ger ett komplett system med
allt som kan behövas i ett fordon.
Med Calix plug & play kabelsystem är
det enkelt att koppla till flera Calixprodukter till befintligt system efter
önskemål och funktion.
Calix har flera modeller av anslutningskablar och de flesta är av gummiblandning. Kablarna är utvecklade för att
vara flexibla och böjliga vid kyla samt
tåla många års användning.

Kablarna är tillverkade av olika material beroende på hur kraven för den
specifika kabeln ser ut. Till exempel
är ytterhöljet till anslutningskabeln tillverkad av en gummiblandning speciellt
framtagen för att vara böjlig i kyla och
tåla år av användning.
Kablarna för fast montage i fordonet
är tillverkade av ett plastöverdraget
metallhölje speciellt framtaget för att
klara påfrestningarna i ett motorrum
med slitage, temperatursvängningar,
smuts och vätskor.

Anslutningskabel
Calix har flera modeller av anslutningskablar och de flesta är av gummiblandning.
De är utvecklade för att vara flexibla och böjliga vid sträng kyla samt tåla många
års användning. Anslutningskabeln ger en säker förbindelse från eluttaget till fordonet. Anslutning till fordonet underlättas av Calix tumgrepp.
Calix anslutningskabel med vinklad anslutning används vanligtvis vid elskåp som
går att låsa.

Beskrivning

Vikt

Spänning/Ström, max

Art.nr.

MS2,5 (2,5 m)

0,4 kg

250V/16A

1762625

MS2,5 (2,5 m) Vinklad

0,4 kg

250V/16A

1762640

MS3,5 (3,5 m)

0,5 kg

250V/16A

1762690

MS5,0 (5,0 m)

0,7 kg

250V/16A

1762650

MS10,0 (10,0 m)

1,4 kg

250V/16A

1762670

MS15,0 (15,0 m)

2,0 kg

250V/16A

1762680

MS25,0 (25,0 m)

4,3 kg

250V/16A

1762616

MS25,0 (25,0 m) CEE Marin

3,0 kg

250V/16A

1762687

MS5,0 (5,0 m) med jordfelsbrytare

0,8 kg

110V-120V/15A

2400265

Intagskabel
Intagskabeln är utvecklad för fast montage i fordonet och är tillverkad av ett plastöverdraget metallhölje speciellt framtaget för att klara påfrestningarna i ett motorrum
med slitage, temperatursvängningar, smuts och vätskor.
Det finns flera sätt att montera Calix intagskabel (MK) på fordonet, med expander,
mutter eller med bygel. Alla dessa tre alternativ medföljer i alla Comfortsatser eller
kabelsatser (MKMS).
Till intagskabeln finns även som tillbehör ett snyggt inbyggnadsystem som passar in
på de flesta fordon. Se även under avsnitt monteringsverktyg för smarta hjälpmedel
vid montering.
Beskrivning

Vikt

Spänning/Ström, max

Art.nr.

MK0,5 (0,5 m)

0,3 kg

250V/16A

1762505

MK0,8 (0,8 m)

0,3 kg

250V/16A

1762508

MK1,0 (1,0 m)

0,4 kg

250V/16A

1762510

MK1,2 (1,2 m)

0,4 kg

250V/16A

1762512

MK1,5 (1,5 m)

0,5 kg

250V/16A

1762515

MK2,0 (2,0 m)

0,6 kg

250V/16A

1762520
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Kabelsatser
Calix har ett antal kabelsatser som gör det möjligt att ansluta en motorvärmare eller
batteriladdare. Kabelsatserna består av anslutningskabel MS, intagskabel MK och
monteringsdetaljer. Många av dessa satser finns även ihop med Calix batteriladdare.
Calix MKMS-satser finns i följande längder:
Vikt

Spänning/
Ström, max

Art.nr.

MKMS1025 (MK1,0 m + MS2,5 m)

0,8 kg

250V/16A

1762460

MKMS1525 (MK1,5 m + MS2,5 m)

1,0 kg

250V/16A

1762461

MKMS1525 (MK1,5 m + MS2,5 m) Vinklad

1,0 kg

250V/16A

1762493

MKMS1550 (MK1,5 m + MS5,0 m)

1,3 kg

250V/16A

1762610

MKMS2025 (MK2,0 m + MS2,5 m)

1,1 kg

250V/16A

1762462

MKMS2050 (MK2,0 m + MS5,0 m)

1,4 kg

250V/16A

1762463

Beskrivning

Skarvkabel
Calix har ett antal färdiga satser men om systemet behöver byggas ut ytterligare
så har Calix ett antal skarvkablar. Skarvkablarna garanterar alltid säkra och täta
anslutningar och eliminerar felkoppling.
Calix standardskarvkabel finns i följande längder:
Vikt

Spänning/
Ström, max

Art.nr.

SK0,5 (0,55 m)

0,2 kg

250V/16A

1762105

SK1,0 (1,0 m)

0,3 kg

250V/16A

1762110

SK1,5 (1,5 m)

0,4 kg

250V/16A

1762115

SK1,9 C L (1,9 m) minisystem

0,2 kg

250V/16A

1620100

SK2,0 (2,0 m)

0,5 kg

250V/16A

1762120

SK5,0 (5,0 m)

1,5 kg

250V/16A

1762150

SK8,0 (8,0 m)

2,3 kg

250V/16A

1762160

SK12,0 (12,0 m)

3,4 kg

250V/16A

1762165

Beskrivning

SK1,9 minisystem

CEE-don
CEE-don med kontakt för Calix skarvkabel eller intagskabel.
CEE-don utan lock

Beskrivning
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CEE-don med lock

Art.nr.

CEE-don

1557389

CEE-don utan lock

1557069

Grenledningssats
När du monterar Calix motorvärmare är det lämpligt att du även passar på att installera en grenledningssats. Grenledningssatsen behövs om du senare vill installera en
kupévärmare och/eller batteriladdare.
Calix kompletta grenledningssats innehåller förutom grenuttag, ett jordat kupévägguttag och 2 skarvkablar, som gör det möjligt att anpassa satsen efter samtliga bilmodeller utan att behöva köpa några extra tillbehör.
Förutom att systemet är säkert i sig och att det uppfyller de senaste kraven, kan anslutningarna även vid behov säkras med hjälp av Calix safety-lock som medföljer i satsen.
Calix grenledningssats är ett alternativ till Calix Comfort-sats som istället innehåller ett
mini system som förenklar installation ytterligare.
Calix GL-satser finns i följande kombinationer:
Beskrivning

Vikt

Spänning/Ström, max

Art.nr.

GL1,5 (0,5 m + 1,0 m)

0,7 kg

250V/16A

1760015

GL2,0 (0,5 m + 1,5 m)

0,8 kg

250V/16A

1760020

GL2,5 (1,0 m + 1,5 m)

1,0 kg

250V/16A

1760025

GL3,0 (1,0 m + 2,0 m)

1,1 kg

250V/16A

1760030
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KUPÉVÄRMARE
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Calix har ett komplett sortiment av
kupévärmare
Alla värmare har olika prestanda och kännetecknas av att
vara extra tunna och enkla att installera.
Slim Line 800 har ett effektläge – 800W, Slim Line 1400
har ett effektläge – 1400W, Slim Line 1600 har två effektlägen - 800W alternativt 1600W och Slim Line 1800 har två
effektlägen – 1100W alternativt 1800W.
Kupévärmarna har ett unikt och förbättrat golvstativ och fäste.
Fästet, som kan justeras 30°, ger ytterligare flexibilitet att rikta
luftflödet. Rätt placerat ger det en snabb och precis uppvärmning i kupén och avfrostning av rutan.

Beskrivning

Värmarna levereras med ett unikt säkerhetsband (safety strap)
som, i kombination med stativet, möjliggör en krocksäker
produkt för fast montage i fordonet.
Slim Line-modellen 1600 och 1800 är endast 47 mm tunn
utöver golvstativ och väggfäste.
Alla modeller av Slim Line är självreglerande, det vill säga
de reglerar effekten i förhållande till omgivande temperatur.
Calix Slim Line uppfyller alla lagkrav när det gäller elsäkerhet
och normer och som ytterligare trygghet och extra säkert är
alla Slim Line S-märkta.

Vikt

Mått (HxLxB)

Art.nr.

Slim Line 800*

0,8 kg

196x140x35 mm

1768000

Slim Line 1400*

0,8 kg

196x140x35 mm

1768030

Slim Line 1400C**

0,8 kg

196x140x35 mm

1620110

Slim Line 1600 (800/1600)*

0,95 kg

196x140x47 mm

1768050

Slim Line 1600C**

0,95 kg

196x140x47 mm

1620120

Slim Line 1800 (1100/1800)*

0,95 kg

196x140x47 mm

1768060

* = med stickpropp (schuko), säkerhetsband och golvstativ
** = ingår i Calix Comfort Kit med minianslutning

H

L

B

Väggfäste - framsida

Väggfäste - baksida

13

COMFORT KIT

Calix har ett antal Comfort Kit för dig
som önskar varm motor, skön kupé och
isfria rutor.
Comfort Kit, som är lätt att installera,
innehåller bland annat en mjuk och
flexibel gummikabel, som underlättar
dragning/genomföring från motorrum
till kupén. Gummikabeln i kupén ansluts
direkt till kupévärmaren utan att vägguttag behöver monteras. Detta innebär
enklare och snabbare installation
samt en snyggare montering i kupén.
Comfort Kit innehåller alla nödvändiga
14

artiklar som kablar, monteringsdetaljer
och kupévärmare för en komplett installation. Motorvärmaren som är specifik
per fordon beställs separat.
Comfort Kit Plus och Comfort Kit Complete är ytterligare satser som utöver
grundpaketet innehåller en batteriladdare eller batteriladdare och timer/
fjärrstart. En underhållsladdare blir allt
viktigare i dagens moderna bilar och
säkerställer att bilen alltid kan startas.
I satsen Complete finns det utöver en
batteriladdare även en enkel och smart

timer/fjärrstart. Med fjärrkontrollen styr
du själv när det ska vara varmt i fordonet och med timern ställer du själv in
tidsintervallerna när motorn och kupén
ska vara varma.
I Comfort Kit ingår anslutningskabel
(MS), intagskabel (MK), skarvkabel(SK),
grenuttag, kupévärmare (Plus & Complete), batteriladdare BC (Complete),
relä till timer (Complete) samt fjärrkontroll till timer (Complete).

Skarvkabel SK C 1.9
Art.nr. 1620100

Monteringsdetaljer MK
Art.nr. 1559102

Grenuttag GU 403
Art.nr. 1762413

Klammersats GL
Art.nr. 1556506

Kupévärmare Slim Line 1400C
Art.nr. 1620110

Skarvkabel SK 0.5
Art.nr. 1762105

Batteriladdare BC 60
Art.nr. 1753925

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1400
Plus BC 60
Art.nr. 1620150

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1400
Plus BC 1205
Art.nr. 1620050

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1400
Complete BC 60
Art.nr. 1620170

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1400
Complete BC 1205
Art.nr. 1620070

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1600
Art.nr. 1620020

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1600
Plus BC 60
Art.nr. 1620160

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1600
Plus BC 1205
Art.nr. 1620060

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1600
Complete BC 60
Art.nr. 1620180

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort Kit 1600
Complete BC 1205
Art.nr. 1620080

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fjärrtimer
Art.nr. 1756600

Skarvkabel SK 1.0
Art.nr. 1762110

•

Batteriladdare BC 1205
Art.nr. 1753980

Intagskabel MK 1.5
Art.nr. 1762515

Comfort Kit 1400
Art.nr. 1620010

Kupévärmare Slim Line 1600C
Art.nr. 1620120

Anslutningskabel MS 2.5
Art.nr. 1762625

Ingående komponenter i Calix Comfort Kit - artikellista

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Vid beställning av Comfort Kit används artikelnummer för respektive Comfort Kit. De ingående komponenternas artikelnummer används
vid beställning av separata komponenter.
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BATTERILADDARE

Moderna fordon med avancerade elektriska system kräver ett fulladdat
batteri
Dagens fordon innehåller även mycket
elektronisk utrustning som oavbrutet
använder en liten mängd el, även om
fordonet är avstängt vilket betyder att
batteriet alltid arbetar.
Om en strömkälla bryts för att batteriet
är helt urladdat kan viktiga inställningar
i fordonet försvinna. Det är något som
ofta leder till dyra verkstadsbesök.
Fler och fler personbilar har start/stopfunktion vilken är bra i stadstrafik och
för miljön men sämre för batteriet.
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En annan kombination som påverkar
batteriet negativt är användandet av

bränsledrivna parkeringsvärmare och
korta körsträckor. Fordonstillverkare har
även börjat frikoppla generatorn så
tidigt som möjligt för att reducera miljöbelastningen vilket är positivt för miljön
men sämre för batteriet.
För att alltid vara trygg med att fordonet startar och för att förlänga livslängden på batteriet, det vill säga undvika
oxidation, är det viktigt att ladda batteriet så ofta som möjligt.
Alla Calix laddare är avsedda för både
fritt ventilerade - (Wet), och ventilreglerade - (Dry), blysyrabatterier.

Med en automatisk laddare, med så
kallad switch-teknik från Calix, är batteriet alltid fulladdat. Batteriladdarna
klarar parallella belastningar, vilket
innebär att om det finns en förbrukare
(belysning, radio osv.) under laddningen tar laddaren hänsyn till detta och
förser förbrukaren med ström samtidigt
som batteriet laddas.
Calix har ett brett sortiment av laddare
som är godkända för att fast montering i
fordon och passar de flesta behov. De är
utvecklade för att klara tuffa förhållande
och klimat samt fungerar utmärkt i temperaturer från minus 40 till plus 60 grader.

BC 60
Calix batteriladdare BC60 är en 12 volts laddare som rekommenderas för batteristorlek 5-75Ah. Laddaren passar för mindre och medelstora bilar men fungera även
till större fordon, det tar bara lite längre tid att ladda. Laddarens primära uppgift är
att toppa upp batteriet men fungerar även utmärkt som underhållsladdare.
BC60 är pol- och överströmsskyddad av intern elektronik vilket medför att ingen
extern säkring behövs.

BC 60

BC60 är även utrustad med en temperatursensor som är integrerad i minuskabeln
(svart), vilket säkerställer optimerad laddning genom hela temperaturområdet.
Laddaren har en vidarekoppling (230V) vilket gör den enkel att ansluta till ett befintligt Calix system och utmärkt att använda ihop med Calix timer (art.nr. 1756600)

BC 1205
Calix batteriladdare BC 1205 laddar 5 ampere och är för fordon med 12 volt
system och för batterier från 24Ah och större.
Laddaren är lämplig för små fordon upp till större fordon och är godkänd för fast
installation i motorrum. För extra säkerhet är den testad och godkänd via Intertek. Laddaren har en vidarekoppling (230V) vilket gör den enkel att ansluta till ett befintligt
Calix system och utmärkt att använda ihop med Calix timer (art.nr. 1756600)

BC 1205

BC 1207 & BC 1207 S
Calix batteriladdare BC 1207 är en helgjuten proffsladdare med hög IP klass för den som behöver en extra robust
laddare med mycket laddning. Laddaren lämpar sig för lite
större personbilar och sitter vanligtvis i arbetsfordon, polisbilar och ambulanser. Den är som många andra laddare från
Calix EMC-godkänd och klarar stora temperaturskillnader vid
laddning.

att fordonet kan startas när Calix anslutningskabel är ansluten
till eluttaget, detta för att säkerställa att fordonet inte kan
köras iväg med kabel ansluten.
Laddaren med startspärr är speciellt anpassade för räddnings- och utryckningsfordon där behov av startspärrsfunktion
är vanligt förekommande.

BC 1207 S är försedda med en 2 meter enkelledare som ger
en 12V signalström, vilken är avsedd att användas för inkoppling av startspärr via ett relä. Startspärrsfunktionen förhindrar

BC 1207

BC 1207 S
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BC 1217

BC 1217, BC 1217 XC & BC 1217 S
Calix BC 1217 är utrustad med en extern temperatursensor. I kombination med
detta levereras lågspänningsdelen i hel kabel. Batteriladdning är temperaturberoende och med denna funktion regleras laddningen optimalt vid såväl kall som varm
väderlek. Temperatursensorn är försedd med självhäftande tejp som enkelt monteras på batteriet.
BC1217 med switch-mode (hög- & låg ladddningfas) är en kraftfull batteriladdare
som passar väl in bland övriga professionella laddare från Calix. Med verkningsgrad på över 95 % lämpar sig laddaren för fordon, maskiner och båtar som kräver
extra mycket laddning och är godkända för fast installation i fordon.

BC 1217 XC

BC 1217 XC är försedd med Calix-utgång för möjlighet till vidarekoppling 230V.
BC 1217 S är försedd med en 2 meter enkelledare som ger en 12V signalström,
vilken är avsedd att användas för inkoppling av startspärr. Startspärrsfunktionen förhindrar att fordonet kan startas när Calix anslutningskabel är ansluten till eluttaget,
detta för att säkerställa att fordonet inte kan köras iväg med kabel ansluten.
Laddaren med startspärr är speciellt anpassade för räddnings- och utryckningsfordon där behov av startspärrsfunktion är vanligt förekommande.

BC 1217 S

BC 1230, BC 1230 XC & BC 1230 S
Calix BC 1230 passar utmärkt till ambulanser, truckar och fritidsbåtar eller andra
fordon som förbrukar mycket ström och behöver laddas kontinuerligt. Laddaren är
liten, anpassade för blybatterier och lätt att installera.
BC 1230 är 100 % förseglad vilket förhindrar vatten, olja och andra substanser att
tränga in. Eftersom laddaren är pol- och överströmsskyddad av intern elektronik
behövs ingen extern säkring.

BC 1230

Batteriladdaren kan även hantera parallella laster, vilket innebär att laddaren förser
elektriska förbrukare, så som lampor och radio, med ström och det som återstår
laddas till batteriet.
Laddaren är även utrustad med en temperatursensor som är integrerad i minuskabeln (svart). Sensorn optimerar laddning vid olika temperaturer. Om ytan på laddarens aluminiumhölje skulle överstiga 65°C begränsar det inbyggda överhettningsskyddet automatiskt laddningen till batteriet.
BC 1230 XC är försedd med Calix-utgång för möjlighet till vidarekoppling 230V.

BC 1230 XC

BC 1230 S är försedd med en 2 meter enkelledare som ger en 12V signalström,
vilken är avsedd att användas för inkoppling av startspärr. Startspärrsfunktionen förhindrar att fordonet kan startas när Calix anslutningskabel är ansluten till eluttaget,
detta för att säkerställa att fordonet inte kan köras iväg med kabel ansluten.
Laddaren med startspärr är speciellt anpassade för räddnings- och utryckningsfordon där behov av startspärrsfunktion är vanligt förekommande.

BC 1230 S
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Batteriladdare BC 2405, BC 2412 &
BC 2420
Calix BC 2405, BC 2412 och BC 2420 med IP-klass 65 är
avsedda för laddningsbara blybatterier med större kapacitet
än 24Ah.
BC 2405 är en modern helautomatisk batteriladdare med
hög IP-klass anpassad för fordon och applikationer som står
stilla längre perioder, så som exempelvis skogsmaskiner,
skördetröskor, lastbilar eller reservkraftsaggregat som vanligtvis finns på sjukhus. BC 2405 är en smidig laddare som är
enkel att själv installera på fordonet/aggregatet ihop med en
lämplig kabelsats (MKMS).
BC 2420 passar utmärkt till fordon och applikationer som
förbrukar mycket ström och behöver laddas kontinuerligt,
exempelvis stads- och linjebussar samt distributionsbilar.

BC 2420 är även utrustad med en temperatursensor som är
integrerad i minuskabeln (svart). Sensorn optimerar laddning
vid olika temperaturer. Om ytan på laddarens aluminiumhölje
skulle överstiga 65°C begränsar det inbyggda överhettningsskyddet automatiskt laddningen till batteriet.

BC 2420

BC 2412

BC 2405

Beskrivning

BC2420 är förseglad till 100 % vilket förhindrar vatten, olja
och andra substanser att tränga in. Eftersom laddaren är
pol- och överströmsskyddad av intern elektronik behövs ingen
extern säkring. Batteriladdaren kan även hantera parallella
laster, vilket innebär att laddaren förser elektriska förbrukare,
så som lampor och radio, med ström och det som återstår
laddas till batteriet.

Max Amp

Systemspänning

Vikt

Mått (LxBxH)

Skyddsklass - IP

Art.nr.

BC 60

2A

12V

0,2 kg

185x35x40 mm

IP44

1753925

BC 1205

5A

12V

0,4 kg

155x90x40 mm

IP44

1753980

BC 1207

7A

12V

0,8 kg

155x80x43 mm

IP65

1753910

BC 1207 S

7A

12V

0,8 kg

155x80x43 mm

IP65

1753911

BC 1217

17A

12V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

1753930

BC 1217 S

17A

12V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

1753936

BC 1217 XC

17A

12V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

2400289

BC 1230

30A

12V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753931

BC 1230 S

30A

12V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753933

BC 1230 XC

30A

12V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753932

BC 2405

5A

24V

0,8 kg

155x80x43 mm

IP65

1753286

BC 2412

12A

24V

1,7 kg

192x96x47 mm

IP65

1753280

BC 2420

20A

24V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753281

Förklaring på BC1205 B = Battery, C = Charger (laddare), 12 = 12 volt, 05 = 5 amp
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Batteriladdarsats för personbilar
För att förbättra tillgängligheten och minimera stillestånd på fordonet erbjuder Calix ett komplett laddarsystem för fordonets batteri. Dessa satser lämpar sig för bilar som inte har motorvärmare monterad, kör kortare sträckor eller kombination av korta körsträckor och användandet av bränslevärmare. Satserna består av batteriladdare (12V) samt kabel- och installationssats (MKMS).

Beskrivning

Vikt

Art.nr.

Batteriladdarsats BC 60 (2A) & kabelsats MKMS1025

1,1 kg

1768087

Batteriladdarsats BC 60 (2A) & kabelsats MKMS1525

1,2 kg

1768091

Batteriladdarsats BC 60 (2A) & kabelsats MKMS2025

1,3 kg

1768092

Batteriladdarsats BC 1205 (5A) & kabelsats MKMS1025

1,2 kg

1768093

Batteriladdarsats BC 1205 (5A) & kabelsats MKMS1525

1,3 kg

1768094

Batteriladdarsats BC 1205 (5A) & kabelsats MKMS2025

1,6 kg

1768095

Batteriladdarsats BC 1207 (7A) & kabelsats MKMS1025

1,9 kg

1768088

Batteriladdarsats BC 1207 (7A) & kabelsats MKMS1525

1,9 kg

1768096

Batteriladdarsats BC 1207 (7A) & kabelsats MKMS2025

2,0 kg

1768097

Batteriladdare (BC 60)

MK

Kabelsats
MS

Batteriladdarsats för större fordon
Tyngre fordon så som lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner
och utryckningsfordon med utrustning som kräver mycket
ström utsätter batteriet för stora påfrestningar. Det är därför
viktigt att alltid ha ett uppladdat batteri.
Korta körningar och många stopp i kombination med strömkrävande utrustning, t.ex. bakgavellyft eller belysning i buss,
sätter hård press på fordonets batteri. I många tätbebyggda
områden är tomgångskörning dessutom inte tillåtet vilket
innebär att batteriet inte kan laddas. Med Calix batteriladdare är batteriet alltid uppladdat och risken för ett kostsamt
stopp i väntan på starthjälp minskar.
Calix batteriladdare BC 2405, BC 2412 och BC 2420 med
hög IP-klass är avsedda för laddningsbara blybatterier med
Beskrivning

större kapacitet än 24Ah. Batteriladdarna är godkända för
fast montering. Laddarna ansluts till intagskabeln (MK) - en
kabel som kan monteras med flera alternativ. När hela systemet är installerat ansluts det till 230V-nätet via anslutningskabeln (MS).
BC 2405 lämpar sig för fordon, maskin eller aggregat som
står stilla längre perioder. Det kan även vara reservströmsaggregat till ett sjukhus eller skördetröskor.
Calix erbjuder kompletta batteriladdarsystem för större
fordon som förbrukar mycket ström. Systemet består av batteriladdare (24V) och en installationssats.

Vikt

Art.nr.

Batteriladdarsats BC 2405 (5A) & kabelsats MKMS1550

1,9 kg

1753287

Batteriladdarsats BC 2412 (12A) & kabelsats MKMS1550

2,9 kg

1753292

Batteriladdarsats BC 2420 (20A) & kabelsats MKMS1550

3,0 kg

1753293

MK

Batteriladdare
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MS

Kabelsats

När ska du använda Calix olika batteriladdare?
Nedan finns en summering som visar till vilket fordon Calix olika laddare passar.

*

BC 60

•

•

BC 1205

•

•

BC 1207

•

•

•

BC 1207 S

•

•

•

BC 1217

•

•

BC 1217 XC

•

•

BC 1217 S

•

•

BC 1230

•

•

BC 1230 XC

•

BC 1230 S

•

•

*

*

*

*

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

BC 2405

•

•

•

•

BC 2412

•

•

•

•

BC 2420

•

•

•

•

•

•

•

*Beroende på om fordonet/motorn har 12V- eller 24V-system.

•
•

•
•
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VERKTYG
Ett kännetecken för Calix produkter är att de är användarvänliga och lätta att
montera.
Självklart kan man använda sig av andra verktyg när värmesystemet ska monteras,
men med hjälp av Calix verktyg blir jobbet betydligt enklare att utföra. Verktygen
är anpassade för Calix kabelsystem.

Verktygssats
Verktygssatsen innehåller hålsågar Ø25 och Ø29mm för håltagning i stötfångare
för intagskabelns expander och håltagning in i bilens kupé.

Beskrivning

Art.nr.

Verktygssats Ø20 mm resp. Ø29 mm

1769040

Verktygssats Ø25 mm resp. Ø29 mm

1769045

Monteringsverktyg kablage
Verktygen underlättar kabeldragning till kupévägguttaget genom befintlig gummigenomföring i torpedväggen. Monteringsverktyget är i två delar för användning från
motorrum eller från kupé.

Beskrivning

Art.nr.

Monteringsverktyg kablage

1769050

Pluggutdragare
Calix har ett antal specialverktyg för att underlätta installation av Calix-system.
Med pluggutdtragaren frostpluggen enkelt dras ut ur motorblocket.
Pluggutdragaren finns för följande frostpluggsdimensioner:
Beskrivning

Vikt

Art.nr.

Plug-out Ø24/26

0,4 kg

1769016

Plug-out Ø27/29

0,4 kg

1769015

Plug-out Ø30/33

0,4 kg

1769011

Plug-out Ø34/37

0,4 kg

1769012

Plug-out Ø38/42

0,5 kg

1769013

Plug-out Ø45

0,5 kg

1769014

OBS! Ovan angivna mått är ytterdiametern på frostpluggen.
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Monteringsspröt
Monteringsspröt underlättar kabeldragning från motorrum till kupé vid installation
av Comfort Kit.

Beskrivning

Art.nr.

Monteringsspröt

2400882

Reservdelslåda
Calix reservdelslåda innehåller bland annat o-ringar i olika dimensioner, safety-lock
samt bygel, mutter och expander för montering.
Beskrivning

Art.nr.

Reservdelslåda

1559132

TILLBEHÖR
Timer
Calix har olika typer av timers, från enkla tidur till riktigt avancerade timers, för
fjärrstyrning av Calix-systemet. Fjärrtimern levereras med två fjärrkontroller - med
den ena avgörs exakta inställningar där det går att spara upp till 12 st. separata
timerintervaller och med den andra hanteras start och stopp av Calix-systemet.
Fjärrtimern ingår i paketet Comfort Kit Complete men kan även kompletteras i ett
befintligt Calix-system.
Det optimala systemet är om en laddare är inkopplad och fordonet är kopplat till
nätet. Timern styr sedan när motorvärmaren och kupévärmaren ska aktiveras. Detta
resulterar i att batteriet alltid är i toppskick.
Beskrivning

Fjärrtimer

Art.nr.

Fjärrtimer

1756600

Utomhustimer

1756400

Timer att hänga
på nyckelknippan

Utomhustimer

Grenuttag
Grenuttag behövs när flera Calix-produkter ska installeras i fordonet.
Grenuttagen är IP44-klassade.
Beskrivning
GU403

Vikt

Spänning/Ström, max

Art.nr.

0,05 kg

250V/16A

1762413
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Monteringsalternativ
Det finns flera valmöjligheter att montera Calix Intagskabel (MK). Den vanligaste är
via expandern, vilket blir både snyggt och säkert. Det finns även en monteringsmöjlighet med bygel eller mutter. För att förenkla monteringen har Calix olika verktygssatser.
Beskrivning

Bygel

Expander
Mutter

Art.nr.

Bygel

1559091

Mutter

1559106

Expander

1454401

Monteringsplåt (10 pack)

1762445

Inbyggnadssats (tillval)

1559065

Installationssats Komplett
(bygel, mutter & expander)

1559102

Exempel på hur det kan se ut när monteringsplåten är monterad i bilens nummerskyltshållare och intagskabeln har dragits genom bilens grill

Monteringsplåt

Inbyggnadssats

Exempel på hur det kan se ut när inbyggnadssatsen är monterad i fronten på en bil
tillsammans med en intagskabel (MK).

24

Safety-lock
Med safety-lock från Calix bekräftas att Calix-systemet - mellan värme och kabel
eller mellan annan utrustning som ingår i Calix plug & play system - är korrekt
ihopkopplat. Det går inte att montera Safety-lock om inte systemet är 100% korrekt
kopplat och rätt monterat förhindrar Safety-lock att kopplingen vibrerar isär.
Beskrivning

Art.nr.

För inkommande anslutning (stora/svart)

1556341

För utgående anslutningar (små/svart)

1555190

För inkommande anslutningar (stora/gul)

1556622

Sommar-/vinterbrytare
Sommar-/vinterbrytaren är ett tillbehör för fordon som har flera olika Calix-produkter installerade, t.ex. motorvärmare och kupévärmare i kombination med batteriladdare. Med brytaren i sommarläge är en utgång aktiv, vanligtvis den till batteriladdaren. I vinterläge är alla tre utgångar aktiva.
Beskrivning
Sommar-/vinterbrytare

Art.nr.
1756500
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LANDSTRÖMSSYSTEM

Calix landströmssystem är med sina fasta och täta anslutningar ett säkert,
enkelt och flexibelt system.
Det ställs andra funktionskrav på båtar
än inom fordonsindustrin. Calix landströmssystem är ett säkert och enkelt
system att själv montera in i båten utan
behov av behörig installatör. Idag görs
ofta denna Calix-installation direkt vid
produktionen av båten hos ledande
båttillverkare. Calix system är mycket
enkelt att använda genom fasta och
täta kabelanslutningar.
Calix landströmsystem på båtar omfattar även en elcentral med personskyddsautomat innehållande säkring
och jordfelsbrytare för att minimera
26

risk för elektrisk chock eller brand om
det skulle uppstå fel i system/apparater
anslutna till landströmssystemet. Finns
det oklarheter eller osäkerhet kontakta
din närmaste Calix återförsäljare för
landströmssystem, se www.calix.se.
Calixsystemet ger dig möjlighet att
ladda batterier på båten med hjälp av
landström samt att du får 230 V ombord som kan nyttjas till flera funktioner
och utrustningar. Calixsystemet är inte
begränsat och kan byggas ut med flera
moduler om behov finns.

Calix landströmssystem är godkänt för
16 A vilket gör att man kan plocka ut
drygt 3600 W i total effekt.
Om det finns en begränsning vid bryggan för max uttagen effekt så är ett råd
att kolla detta först innan man utnyttjar
hela systemet.

Elcentraler
Calix elcentraler finns i olika utförande och funktioner. De installeras, utöver i båtar, även i ambulanser och specialfordon.
Gemensamt för alla elcentraler är att de är utrustade med
diodindikering och personskyddsautomat (jordfelsbrytare och
säkring) för att minimera risk för elektrisk chock samt brand
om det skulle uppstå fel i system eller apparater anslutna till
landströmssystemet.

För en båt kan det förekomma galvaniska strömmar vilket kan
resultera i korrosion på drev, propellrar och andra metaller
som är i kontakt med sjö/havsvatten. Ska man vara 100 %
säker på att undvika galvanisk korrosion bör man även installera en isolationstransformator som är extra viktigt och ett
krav på båtar byggda i aluminium samt för båtar som ligger
långa tider med landströmmen ansluten.

Elcentral 28
Elcentralen har personskyddsautomat, indikeringslampa, en utgång samt ett stickproppsuttag (schucko).
Elcentral 30
Elcentralen har personskyddsautomat, indikeringslampa samt två brytare för utgång
D och E vilka vanligtvis används för batteriladdare och varmvattenberedare.
Elcentral 31
Elcentralen har samma tekniska prestanda som elcentral 30 men med skillnaden att
de två brytarna är utbytta mot två 10 ampere automatsäkringar.
Elcentral 35
Elcentralen ska användas om man tänker använda landström och inverter (230 V
som omvandlats från 12 V förbrukningsbatterierna). Den har även en omkopplare
där man kan välja mellan landström eller inverter.
Elcentralen har personskyddsautomat, indikeringslampa, två brytare för utgång D
och E vilka vanligtvis används för batteriladdare och varmvattenberedare.
Elcentral 38
Elcentralen har samma tekniska prestanda som elcentral 35 men med skillnaden att
omkoppling mellan inverterdrift och landströmsdrift sker automatiskt samt att utgång
D och E frånkopplas automatiskt vid inverterdrift. Elcentral 38 har även startspärrsfunktion och är vanlig i ambulanser.

Beskrivning

Vikt

Art.nr.

Elcentral 28 - En ingång, en utgång och ett stickproppsuttag

1,0 kg

1900028

Elcentral 30 - En ingång och tre utgångar

1,4 kg

1900030

Elcentral 31 - En ingång och tre utgångar

1,4 kg

1900031

Elcentral 35 - Två ingångar och tre utgångar

1,5 kg

1900035

Elcentral 38 - Två ingångar och tre utgångar

1,7 kg

1900038

Täckram för infälld elcentral 30, 31, 35 och 38, vit

0,19 kg

1900040

Täckram för infälld elcentral 30, 31, 35 och 38, svart

0,19 kg

1900041

Vit täckram för
infälld elcentral

Svart täckram för
infälld elcentral
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Kablage
Kabelsystemet, som är ett ”plug and play”-system, gör att systemet går att kombinera efter olika önskemål och funktioner.
Detta betyder att det är enkelt att bygga ut systemet med fler
uttag om så önskas eller att utöka med extra batteriladdare
eller varmvattenberedare.

Calix system är utvecklat och godkänt för 16 A och ledarna
av koppar för maximal ledningsförmåga är skyddade av
flexibelt och slitstarkt PVC-beklätt stålhölje som endast bygger
14 mm i diameter. Detta gör att det är mycket enkelt och
flexibelt att själv installera i båten.

Kabelsystemet finns i olika kabellängder som sammankopplat ger IP46. Detta ger ett extra säkert system som även kan
kombineras med ett säkerhetslås, safety-lock, som bekräftar
att anslutningen är korrekt gjord samt förhindrar att systemet
vibrerar isär.

Landströmskabel finns i flera utföranden och längder. Fördelen med orange eller gul kabel är att det inte blir märken på
den vanligtvis vita båten.

Vikt

Spänning/
Ström, max

Art.nr.

Landströmskabel Shore, 5 m gul

1,2 kg

250V/16A

1900013

Landströmskabel Shore, 15 m gul

2,9 kg

250V/16A

1900011

Landströmskabel Shore, 25 m gul

4,4 kg

250V/16A

1900010

Landströmskabel Shore, 10 m svart

1,2 kg

250V/16A

1900019

Landströmskabel Shore, 15 m svart

1,7 kg

250V/16A

1900018

Landströmsintag Shore

0,01 kg

250V/16A

1900020

Landströmskabel MS25 CEE orange

2,9 kg

250V/16A

1900015

Landströmskabel MS25 CEE svart

2,9 kg

250V/16A

1900016

Landströmskabel MS25, svart

2,8 kg

250V/16A

1900017

Intagskabel MK 1,0 m

0,3 kg

250V/16A

1900022

Intagskabel MK 2,0 m

0,6 kg

250V/16A

1900023

Intagskabel MK 3,0 m

0,8 kg

250V/16A

1900024

Adapterkabel

0,3 kg

250V/16A

1900070

Skarvkabel SK 0,55 m

0,2 kg

250V/16A

1901005

Skarvkabel SK 1,0 m

0,3 kg

250V/16A

1901010

Skarvkabel SK 1,5 m

0,4 kg

250V/16A

1901015

Skarvkabel SK 2,0 m

0,5 kg

250V/16A

1901020

Skarvkabel SK 3,05

0,8 kg

250V/16A

1901030

Skarvkabel SK 4,0

1,0 kg

250V/16A

1901040

Skarvkabel SK 5,0 m

1,5 kg

250V/16A

1901050

Skarvkabel SK 6,5 m

1,6 kg

250V/16A

1901065

Skarvkabel SK 8,0 m

2,3 kg

250V/16A

1901080

Skarvkabel SK 10,0

2,4 kg

250V/16A

1901100

Grenuttag GU403

0,05 kg

250V/16A

1762413

Safety-lock för inkommande anslutning (stora/svart)

0,005 kg

1556341

Safety-lock för utgående anslutning (små/svarta)

0,002 kg

1555190

Beskrivning

Landströmskabel
Shore

Landströmsintag
Shore

Landströmskabel
CEE Orange

Landströmskabel
CEE Svart

Intagsanslutning MK

Adapterkabel
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Landströmskabel Shore 1900010 kan bara kombineras med landströmsintag Shore 1900020.

Isolationstransformator
Isolationstransformator (skiljetransformator) är den bästa lösningen mellan 230V AC
från land till båten. Vid installation av landström rekommenderas detta som den bästa
lösningen.
Med en isolationstransformator tas hänsyn till personsäkerhet, standard och direktiv
samt korrosionsproblem vid anslutning av landström. Isalationstransformatorn ger en
bra försäkring mot mycket kostsamma skador på t.ex. drev, axlar, propellrar m.m. orsakade av landströmmen. På aluminiumbåtar är en isolationstransformator ett krav, för att
undvika korrosion.
Isolationstransformatorn är förberedd med Calix-anslutningar för in- och utgång.
Beskrivning
Isolationstransformator

Vikt

Spänning/Ström, max

Art.nr.

23,5 kg

230V/16A

1900025

Batteriladdare
Calix batteriladdare är utvecklade för att klara extremt tuffa klimat och förhållanden. De är utrustade med Calix anslutning för att enkelt och säkert kopplas in i
landströmssystemet och de är dessutom helautomatiska.
Gemensamt för alla Calix batteriladdare är att de arbetar med avancerad switchteknik och elektroniken övervakar sedan laddningen enligt ett förbestämt laddningsförlopp.
Den minsta laddaren BC 1205 passar bäst att kopplas till startbatteriet som normalt
enbart behöver toppas upp och ytterligare fördelar med BC 1205 är att den även
har en utgång för att koppla in ytterligare batteriladdare vanligtvis för att ladda
förbrukningsbatteriet.

BC 1205

Calix batteriladdare klarar parallella belastningar d.v.s. finns det förbrukare
(belysning, radio, osv) under laddningen tar laddaren hänsyn till detta och förser
förbrukare parallellt samtidigt som batterierna laddas utan att överladdas. Batteriladdarna BC 1217 och BC 1230 är även utrustade med extern temperatursensor.
Batteriladdning är temperaturberoende och med denna funktion regleras laddningen optimalt vid såväl kall som varm väderlek. Temperatursensorn är försedd med
självhäftande tejp och monteras enkelt på batteriet.
Laddarna BC 1217 XC och BC 1230 XC är försedda med Calix-utgång för möjlighet till vidarekoppling.

BC 1207

Beskrivning

Max Amp

Systemspänning

Vikt

Mått (LxBxH)

Skyddsklass - IP

Art.nr.

BC 1205

5A

12V

0,4 kg

155x90x40 mm

IP44

1753980

BC 1207

7A

12V

0,8 kg

155x80x43 mm

IP65

1753910

BC 1217

17A

12V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

1753930

BC 1217 XC

17A

12V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

2400289

BC 1230

30A

12V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753931

BC 1230 XC

30A

12V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753932

BC 2405

5A

24V

0,8 kg

155x80x43 mm

IP65

1753286

BC 2412

12A

24V

1,5 kg

192x96x47 mm

IP65

1753280

BC 2420

20A

24V

1,7 kg

192x98x47 mm

IP65

1753281

Förklaring på BC1207 B = Battery, C = Charger (laddare), 12 = 12 volt, 07 = 7 amp
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Vägguttag
Infällda 230V-uttag
Calix infällda uttag finns i flera varianter, som enkelt med täcklock i flera färger
samt dubbelt i vitt.
Utanpåliggande 230V-uttag

Infällt uttag med 230V och
TV/12V

Calix utanpåliggande 230V-uttag finns som enkel- eller i dubbelutförande, båda
med IP44 klass.

Beskrivning
Infällt uttag med två 230V

Dubbelt infällt uttag

Dubbelt utanpåliggande uttag

Vikt

Art.nr.

Infällt uttag med 230V och TV/12V, grå

0,2 kg

1900090

Infällt uttag med 230V och TV/12V, vit

0,2 kg

1900091

Infällt uttag med 230V och TV/12V, brun

0,2 kg

1900092

Infällt uttag med två 230V, grå

0,2 kg

1900093

Infällt uttag med två 230V, vit

0,2 kg

1900094

Infällt uttag med två 230V, brun

0,2 kg

1900095

Dubbelt infällt uttag

0,3 kg

1900060

Enkelt utanpåliggande uttag, vit

0,2 kg

1900050

Dubbelt utanpåliggande uttag, vit

0,3 kg

1900051

Infällt uttag med kabel

0,1 kg

1900080

Infällt uttag med vidarekoppling

0,1 kg

1900081

Infällt uttag med kabel - petsäkert

0,1 kg

1900088

Infällt uttag med vidarekoppling - petsäkert

0,1 kg

1900089

0,02 kg

1900082

0,02 kg

1900083

0,02 kg

1900084

0,02 kg

1900085

0,02 kg

1900086

0,02 kg

1900087

Skyddslock, vit
för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Skyddslock, blankkromad
för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Skyddslock, mattkromad
för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Skyddslock, brun
för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Skyddslock för uttag
1900080/1900081

Skyddslock, svart
för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Skyddslock, grå

Infällt uttag med
vidarekoppling

för uttag 1900080/1900081/1900088/1900089

Infällt uttag
med kabel och
petskydd.
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Verktyg
Utöver handverktyg rekommenderas Calix verktygssats som underlättar installationen vid val av Calix standardsystem. Verktygssatsen består av två hålsågar, en fil
och ett skruvdon.
Hålsågarna finns i två olika dimensioner; den ena anpassad för minikontakten och
den andra är anpassad för där intagskabeln ska sitta och för genomföring av kabel
genom panel eller dylikt. Med hjälp av hålsågen kan du enkelt själv borra hål där
minikontakten ska sitta.
Filen används för att göra ett spår så att expandern kan passa in i hålet.
Det medföljande skruvdonet används för att vrida runt intagskontakten så att expandern utvidgas på baksidan och låser fast kontakten.
För montering av intagsanslutning behövs monteringssats MK Marine, som innehåller rostfri monteringsbricka och expander, samt Calix verktygssats.
Beskrivning

Art.nr.

Verktygssats Ø25 mm resp. Ø29 mm

1769045

Monteringssats MK Marine

1900098

Övrigt
Calix marina landströmsväska är till för förvaring av din landströmskabel.
Beskrivning
Landströmsväska

Art.nr.
2301773
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SYSTEMÖVERSIKT

Calix utvecklar och säljer kompletta systemlösningar till alla typer av fordon.
Calix värmarsystem installeras enkelt i
efterhand och är den bästa investeringen i fordonet. Med Calix motorvärmare
bidrar du positivt till miljön och med
Calix kupévärmare får du en avisad
ruta och en varm kupé.
Calix kunder ställer hårda kvalitetskrav
och samtliga produkter genomgår
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fordonsindustrins hårdaste tester för att
uppfylla kund- och lagkrav.
På kommande sidor följer illustrationer
som visar Calix-produkter anpassade
för personbil, entreprenadmaskin, traktor, buss, lastbil, 4-hjuling, snöskoter,
terrängfordon samt stationär motor.

Kontakta någon av Calix återförsäljare
(se sid. 42-43) för mer information om
Calix produkter.

Personbil

1.

5.

2.

3.

7.
7.

6.

4.

8.

1. Skarvkabel

6. Relä för timer

2. Kupévärmare

7. Motorvärmare

3. Fjärrtimer

8. Intagskabel

4. Batteriladdare

9. Anslutningskabel

9.

5. Grenuttag
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Entreprenadmaskin

1.

6.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

1. Kupévärmare

6. Anslutningskabel

2. Kupévägguttag

7. Intagskabel

3. Tankvärmare

8. Sommar-/Vinterbrytare

4. Grenuttag

9. Skarvkabel

5. Motorvärmare
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10. Batteriladdare

Traktor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Motorvärmare

6.

Grenuttag (dual)

2. Skarvkabel (dual)

7.

Oljevärmare

3. Kupévägguttag

8.

Sommar-/Vinterbrytare

4. Kupévärmare

9.

Anslutningskabel

5. Batteriladdare

10.

Intagskabel (dual)
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Buss

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Pump

6. Transformator

2. Skarvkabel

7. PH-värmare (PH)

3. Batteriladdare

8. Intagskabel

4. Kupévärmare

9. Anslutningskabel

5. Kupévägguttag
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10. Sommare-/Vinterbrytare

Lastbil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Skarvkabel

6. Batteriladdare

2. Kupévägguttag

7. Grenuttagt

3. Kupévärmare

8. PH-värmare (PH)

4. Pump

9. Transformator

5. Intagskabel

10. Anslutningskabel
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4-hjuling

38

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Intagskabel

4. Anslutningskabel

2. Skarvkabel

5. Grenuttag

3. Batteriladdare

6. CVH

Snöskoter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Intagskabel

4. Anslutningskabel

2. Skarvkabel

5. Grenuttag

3. Batteriladdare

6. Motorvärmare
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Terrängfordon

1.

5.
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

1. Kupévärmare

5. Kupévägguttag

2. Skarvkabel

6. Grenuttag

3. Batteriladdare

7. Motorvärmare

4. Intagskabel

8. Anslutningskabel

Stationär motor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. PH-värmare (PH)

4. Batteriladdare

2. Skarvkabel

5. Grenuttag

3. Intagskabel

6. Anslutningskabel
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ÅTERFÖRSÄLJARE
Calix säljer sina produkter via ett antal välkända grossister.

Danmark

Frankrike

Lectron ApS
Egernvænget 104
DK-2980 Kokkedal
Danmark
Tel: +45 49 18 04 50
E-mail: lectron@lectron.dk
Web: www.lectron.dk

Electromobile
56 Impasse de Becuet
74700 Domancy
HTE-Savoie
Frankrike
Tel: +33450939819
E-mail: electromobile@wanadoo.fr
Web: www.rechauffeur-moteur.com

England
Careybrook Limited
PO Box 205
Southam
Warwickshire
CV47 0ZL
England
Tel: +44 (0) 3333 446800
E-mail: info@careybrook.co.uk
Web: www.careybrook.co.uk

Estland
KG Knutsson AS
Saeveski 12
11214 Tallinn
Estland
Tel: +372 6519300
E-mail info@kgk.ee
Web: www.kgk.ee

Finland
Oy Kaha Ab
Ansatie 2
FI- 01740 Vantaa
Finland
Tel: +358 9 615 68 00
Web: www.kaha.fi
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Island
Stilling hf
Kletthals 5
110 Reykjavik
Island
Tel: +354 520 8000
E-mail: juliuse@stilling.is
Web: www.stilling.is

Lettland
”Autoeksperts”
SIA KG Knutsson
Gunāra Astras iela 3,
Rīga LV-1084
Lettland
Tel: +371 26159734
E-mail: kgk@kgk.lv
Web: www.kgk.lv

Litauen
UAB KG Knutsson
Jočionių g. 14, Vilnius
LT- 02300
Litauen
Tel: +370 5 275 8181
E-mail: info@kgk.lt
Web: www.kgk.lt

Retail shops:

Parduotuvė “Autoekspertas”
Ogmios miestas, Mašinų kvartalas
Lakūnų g. 30, Vilnius
LT-09131
Litauen
Tel: +370 5 249 65 68
E-mail: vilnius@autoekspertas.lt

Parduotuvė “Autoekspertas”
Partizanų g. 63 M, Kaunas
LT-50300
Litauen
Tel: +370 37 713 999
E-mail: kaunas@autoekspertas.lt

Nederländerna
Power Parts Supply BV
Robijn 920
3316 KE Dordrecht
Nederländerna
Tel: +31(0)78 632 1321
E-mail: post@pps-bv.nl
Web: www.pps-bv.nl

Norge
KGK Norge AS
Caspar Storms vei 19
0664 Oslo
Norge
Tel: +47 22 88 46 80
E-mail: firmapost@kgk.no
Web: www.kgk.no

Polen

Tyskland

Eko-Moto Sp. z o.o.
ul. Św.Brata Alberta 105/107
42-224 Częstochowa
Polen
Tel: +48 (0)34 365 12 88
E-mail: info@eko-moto.com.pl
Web: www.eko-moto.com.pl

Fa Seehase Autostyling GmbH
Korschenbroicher Strasse 83
D-41065 Mönchengladbach
Tyskland
Tel: +49 2161 49288-0
E-mail: info@seehase.de
Web: www.seehase.de

Ryssland

Schweiz

United Importers (UNIMP)
Odoevskogo str., 2A,
Office 4013,
Moskva
Ryssland
Tel: +7 495 423 0600
Web: www.unimp.ru

E Hedinger AG
Ebnaterstrasse 138
CH-9630 Wattwil
Schweiz
Tel: +41 71 987 11 22
E-mail: info@hedinger.com
Web: www.hedinger.com

Sverige

Österrike

KG Knutsson AB
SE-191 81 Sollentuna
Sverige
Tel: +46 (0)8 92 30 00
E-mail: info@kgk.se
Web: www.kgk.se

Fa Eberspächer
Hondastrasse 2
Objekt M47
IZ NÖ-Süd 2
2351 Wiener Neudorf
Österrike
Tel: +43 2236677144-0
E-mail: office-at@eberspaecher.com
Web: www.eberspaecher.at

Tjeckien
Nordex Agentur s.r.o.
Pod pekarnami 245
190 00 Praha 9
Tjeckien
Tel: +420 26603 2391
E-mail: nordex.agentur@iol.cz
Web: www.nordexagentur.cz
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+46 (0)16-10 80 00
Support:
+46 (0)16-10 80 90
Fax:
+46 (0)16-13 22 45

E-mail:
info@calix.se
E-mail:
teknik@calix.se
Internet:
www.calix.se

www.calix.se

