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ONNITTELUT! Lincoln Electric-laatutuotteen valinnasta. 
 Tarkista, etteivät pakkaus tai laitteet ole vaurioituneet. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava 

välittömästi jälleenmyyjälle. 
 Täytä tulevia tarpeita varten alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Mallin, koodin ja sarjanumeron löydät 

konekilvestä. 
 

Mallinimi: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Koodi ja sarjanumero: 

 
………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

Päiväys ja ostopaikka: 
…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 
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Turvallisuus 
11/04 

 VAROITUS 
Tätä laitetta saa käyttää vain koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että asennus, käyttö, huolto ja korjaus 
tapahtuvat koulutettujen henkilöiden toimesta. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. Tämän 
käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman, tai laitteen 
rikkoutumisen. Lue ja ymmärrä seuraavat varoitussymbolien selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuullinen vahingoista, 
jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä ylläpidosta tai epänormaalista käytöstä. 
 

 

VAROITUS:  Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen, 
kuoleman tai laitevahinkojen välttämiseksi. Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja kuoleman varalta. 

 

LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET:  Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus voi 
olla vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja. 

 

SÄHKÖISKU VOI TAPPAA:  Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen. Älä koske puikkoon tai 
maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä. Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja 
maattopuristimesta ja työkappaleesta. 

 

SÄHKÖLAITE:  Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta. Maadoita laite paikallisten 
määräysten mukaan. 

 

SÄHKÖLAITE:  Tarkista syöttökaapeli, elektrodi ja hitsauskaapelit säännöllisesti. Mikäli havaitset 
eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi. Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun 
paikkaan, joka on kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi. 

 

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Sähkövirran kulkiessa johtimen läpi, 
muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF). EMF-kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja 
henkilön, jolla on sydämentahdistin, pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa ennen laitteen käyttöä. 

 

CE-YHTEENSOPIVUUS:  Tämä laite täyttää EU:n direktiivien vaatimukset. 

 

KEINOTEKOINEN OPTINEN SÄTEILY:  2006/25/EC dirtektiivin ja EN 12198 standardin vaatimusten 
mukaisesti, laite kuuluu luokkaan 2. Se tekee pakolliseksi henkilökohtaisen suojaimen käytön, jossa on 
suodatin suojausasteeltaan maksimissaan 15, kuten vaaditaan EN169 standardissa. 

 

KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja ja 
huuruja. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja. Näiden haittojen välttämiseksi on huolehdittava 
riittävästä tuuletuksesta tai savunpoistosta, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitysilmaan. 

 

KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA:  Käytä hitsatessasi tai katsellessasi hitsaamista suojalaseja, joissa 
on riittävä suodatus ja, jotka suojaavat silmät kipinöiltä ja säteiltä. Käytä sopivaa tulenkestävästä 
materiaalista valmistettua vaatetusta suojataksesi itsesi ja avustajasi ihoa palamasta. Suojaa muu 
henkilökunta sopivalla ei-palavalla suojalla ja varoita heitä katsomasta kaareen ja altistumasta 
kaarisäteilylle. 
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HITSAUS KIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN:  Siirrä kaikki palonarat 
materiaalit hitsausalueelta ja pidä sammutin käsillä. Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista 
lähialueelle. Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms., ennen kuin on varmistettu, ettei ilmassa ole tulenarkoja 
tai myrkyllisiä kaasuja. Älä koskaan käytä laitetta, jos huoneessa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai 
nesteitä. 

 

HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA:  Hitsaus tuottaa paljon lämpöä. Kuumat pinnat ja 
työalueella olevat materiaalit voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä hanskoja ja pihtejä 
siirtäessäsi tai koskettaessasi työkappaletta. 

 

KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU:  Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät 
menetelmälle soveltuvaa suojakaasua. Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä. Älä siirrä 
kaasupulloa mikäli sen suojakorkki on irti. Älä anna puikonpitimen, maattopuristimen eikä minkään 
muunkaan osan, jossa on sähköä, koskettaa pulloa. Kaasupullot tulee sijoittaa paikkaan, missä ne eivät 
pääse vahingoittumaan ja missä niihin ei kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita. 

 

TURVAMERKKI:  Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt 
sähköiskun vaara. 

 
Valmistaja varaa oikeuden muuttaa ja/tai parantaa laitteen ominaisuuksia tarvitsematta päivittää samanaikaisesti 
käyttäjän käsikirjaa. 
 

Esipuhe 
 
LINC 406 – hitsauskoneella voidaan: 
 SMAW (MMA)-hitsata 
 

Suositellut laitteet, joita käyttäjä voi ostaa, on mainittu 
luvussa "Lisävarusteet". 

Asennus ja käyttöohjeet 
 
Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai 
käyttöä. 
 

Sijoitus ja ympäristö 
Konetta käytetään vaativissa olosuhteissa. On kuitenkin 
tärkeää noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita koneen 
pitkän iän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi: 
 Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallellaan 

enemmän kuin 15° vaakatasosta. 
 Älä käytä konetta putkien sulatukseen. 
 Kone on sijoitettava siten, että ilma pääsee 

kiertämään vapaasti ilmaventtiileistä sisään ja ulos. 
Älä peitä konetta paperilla, kankaalla tai rievuilla, kun 
siihen on kytketty virta. 

 Koneen sisälle joutuvan lian ja pölyn määrä on 
pidettävä mahdollisimman pienenä. 

 Koneen suojausluokka on IP23. Pidä kone 
mahdollisimman kuivana äläkä sijoita sitä kosteisiin 
paikkoihin tai lätäkön päälle. 

 Sijoita kone etäälle radio-ohjatuista laitteista. 
Normaali toiminta voi haitata lähellä olevien radio-
ohjattujen laitteiden toimintaa ja voi aiheuttaa 
loukkaantumisia tai konerikkoja. Lue kappale 
"Elektromagneettinen yhteensopivuus" tästä 
ohjekirjasta. 

 Älä käytä ympäristössä, jonka lämpötila on 
korkeampi kuin 40°C. 

 

Kuormitettavuus ja ylikuumeneminen 
Koneen kuormitusaikasuhde on käyttöajan 
prosenttiosuus 10 minuutin ajanjaksossa, jolloin konetta 
voidaan käyttää ilmoitetulla hitsausvirralla. 
 

Esimerkki: 60% kuormitusaikasuhde: 

 
6 minuutin hitsaus. 4 minuutin tauko. 

 
Huomattava kuormitusajan pidentäminen aiheuttaa 
lämpösuojan laukeamisen. 
Lämpötilatunnistin suojaa konetta ylikuumenemiselta. 
 

Syöttöjännite 
 VAROITUS 

Vain koulutuksen saanut sähköasentaja saa kytkeä 
hitsauskoneen verkkovirtaan. Verkkojohdon 
asennuksessa ja sen kytkemisessä hitsauskoneeseen 
on noudatettava vallitsevia sähköteknisiä määräyksiä ja 
paikallisia säädöksiä. 
 
Tarkista syöttöjännite, vaiheluku, ja taajuus ennen kuin 
kytket koneen käyntiin. Tarkista koneen maadoitusjohto 
koneesta verkkoon. Mahdolliset jännitteet ovat 3x220V 
50/60Hz, 3x380V 50/60Hz ja 3x440V 50/60Hz (3x380V: 
tehdasasetus). Saat lisätietoja syöttöjännitteestä tämän 
käyttöohjeen teknisistä tiedoista ja koneen konekilvestä. 
 
Jos on tarpeen vaihtaa syöttöjännite: 
 Syöttökaapeli pitää irrottaa verkosta ja kone on 

kytkettävä pois päältä. 
 Poista yläpaneeli koneesta.  
 Kytke uudelleen X4, X5 tai X7 alla olevien kuvien 

mukaan: 
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Kuva 1. 

 
 Aseta yläpaneeli takaisin paikalleen. 
 
Varmistu, että verkon teho riittää koneen 
normaalitoimintaan. Välttämätön hidas sulake (tai “D” 
merkinnällä varustettu piirin katkaisin) ja kaapelikoot on 
ilmoitettu tämän käyttöohjeen teknisissä tiedoissa. 
 

Lähtöliitännät 
Katso alla olevien kuvien kohteita [10], [11] ja [12]. 
 

Säätimet ja toimintaominaisuudet 
1. Pääkytkin ON/OFF (I/O): Säätää hitsauslaitteen 

virransyöttöä. Varmista, että virtalähde on kytkettynä 
verkkokaapeliin ennen virran kytkemistä ("I"). 

 
2. Hitsausvirtasäädin: Potentiometrillä 

voidaan säätää virtaa välillä 30A - 400A 
(myös hitsauksen aikana). 

 
3. Hitsausvirran aluekytkin: Valitsee tarvittavan virta-

alueen: 
 MATALA alue (30A - 200A) 
 KORKEA alue (50A - 400A). 
 

1

4 5 6 7 8

9

2

10

1112

3
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4. Virtakytkimen merkkivalo: Kun 

verkkokaapeli on kytketty ja pääkytkin 
on käännetty päälle, tämä lamppu syttyy 

osoittaen, että kone on hitsausvalmis. 
 
5. Ylikuumenemisvalo: Tämä lamppu 

syttyy, kun kone on ylikuumentunut ja 
hitsausvirta on katkennut. Tämä voi 
tapahtua silloin kun ulkolämpötila on yli 

40°C tai kun koneen kuormitussuhde on ylitetty. Jätä 
koneeseen virta ja anna sisäkomponenttien jäähtyä 
ja kun lamppu sammuu, normaali toiminta on jälleen 
mahdollista. 

 
6. Digitaalinen virta- ja jännitemittari 

muistiominaisuudella: Näyttää senhetkisen virta- ja 
jännitearvon hitsauksen aikana; hitsauksen jälkeen 
se näyttää keskimääräistä virran ja jännitteen arvoa 
5 sekunnin ajan.  

 
7. KAARIVOIMAN säädin: Hitsausvirran 

voimakkuutta lisätään hetkellisesti 
oikosulkusillan poistamiseksi puikon ja 
työkappaleen väliltä. 

 
8. Lähi-/kauko-ohjaimen kytkin: K10095-1-15M- ja 

K870- kaukosäädintä voidaan käyttää tämän koneen 
kanssa. Se vaihtaa hitsausvirran säädön koneelta [2] 
K10095-1-15M- tai K870-kaukosäätimelle ja 
päinvastoin.  

 
9. KUUMASTARTIN-säädin: 

Prosentuaalinen arvo hitsausjännitteen 
nimellisarvosta kaarihitsauksen 

aloitusjännitettä käytettäessä. Säätimellä säädetään 
lisätyn jännitteen tasoa ja se helpottaa 
kaarihitsauksen aloitusjännitteen määritystä. 

 
10. Kaukosäädinliitin: Jos kaukosäädintä 

käytetään, se liitetään tähän (katso luku 
"Varusteet").  

 
11. Hitsausvirtapiirin positiivisen lähdön 

istukka: Johdolla/maadoitusjohtimella 
varustetun puikonpitimen kytkentään. 

 
12. Hitsausvirtapiirin negaitiivisen lähdön 

istukka: Johdolla/ maadoitusjohtimella 
varustetun puikonpitimen kytkentään. 
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13. Syöttökaapeli (5m): Kiinnitä tämän ohjekirjan arvon 
mukainen pistoke käytettävään kaapeliin, voimassa 
olevien standardien mukaan. Liitännän saa tehdä 
vain pätevöitynyt henkilö. 
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Kuva 3. 

 

Puikkohitsausprosessi 
LINC 406 -hitsauskoneessa ei ole puikkohitsauksessa 
tarvittavaa puikonpidintä, mutta se on saatavissa 
erikseen y (katso luku "Lisävarusteet"). 
 
Kun aloitat puikkohitsauksen, toimi näin: 
 Sammuta ensin kone. 
 Määritä hitsauksessa käytettävän puikon napaisuus. 

Tarkista asia puikon tiedoista. 
 Kytke virtajohto koneen lähtöliittimeen [11, 12] ja 

lukitse ne. 
 Kiinnitä maadoituspuristin työkappaleeseen. 
 Asenna tarvittava puikko puikonpitimeen. 
 Kytke verkkojohdon liitin pistorasiaan. 
 Käynnistä hitsauskone. 
 Käännä lähi-/kaukokytkin oikeaan asentoon: 

lähi/kauko. 
 Aseta vaadittava hitsausvirta hitsausvirran 

säätönupista [8]. 
 Noudattaen soveltuvia ohjeita voit aloittaa 

hitsauksen. 
 

Kansainvälisten merkkien lista 
LINC 406-nimikilvissä käytetään kansainvälisiä 
symboleja kuvaamaan eri komponenttien toimintaa. Alla 
on lueteltu symbolit ja selvitys niiden merkityksestä. 
 
PÄÄKYTKIN 

I Päällä 

 Pois 

 Syöttö 
 
OHJAUSSÄÄDÖT 

 Kaarivoima 

 Kuumastartti (Hot Start) 

 Hitsausvirta 

 
HITSAUSVIRRAN ALUEKYTKIN 

LOW Matala alue 

HIGH Korkea alue 

 

LÄHTÖVIRRAN SÄÄTÖ 
KONEESTA/KAUKOSÄÄTIMELLÄ 

Lähtövirran säätö koneesta 

Lähtövirran säätö kaukosäätimellä 

 
 
KONEKYLTTI 

Kolmevaihesyöttö 

Muuntaja 

Tasasuuntaaja 

Tasasuuntaaja DC-lähtö 

Vakiovirtaominaiskäyrä 

Puikkohitsaus 

Johtoliitäntä 

 
KORKEAN LÄMPÖTILAN VAROITUSVALO 

Korkean lämpötilan raja 

 
VAROITUS 

Varoitusmerkki 

 
MAA 

Osoittaa maadoitusliitännän 

 

Huolto 
 VAROITUS 

Kaikissa huoltoon, muutoksiin tai huoltoon liittyvissä 
asioissa suositellaan yhteydenottoa lähimpään tekniseen 
huoltoliikkeeseen tai Lincoln Electric-huoltoon. 
Korjauksen tai muutoksen, jonka on tehnyt ei-valtuutettu 
huolto, mitätöi valmistajan myöntämän takuun. 
 
Havaitut viat tulee raportoida ja korjata välittömästi. 
 
Rutiinihuolto (joka päivä) 
 Tarkista työkaapeleiden ja virtalähteen kaapelin 

eristysten kunto ja liitännät. Mikäli havaitset 
eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi. 

 Tarkista pistoolin kunto: vaihda jos on tarpeen. 
 Tarkista jäähdytintuulettimen kunto ja toiminta. Pidä 

ilmasäleikkö puhtaana. 
 
Määräaikaishuolto (joka 200:s työtunti, mutta 
vähintään kerran vuodessa) 
Suorita rutiinihuolto ja lisäksi: 
 Pidä kone puhtaana. Käytä kuivaa  

(ja matalapaineista) puhallusilmaa, poista  
pöly koneen ulkopinnoilta ja sisäpuolelta. 

 Tarpeen vaatiessa puhdista ja kiristä kaikki 
hitsausIiittimet. 

 
Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone  
on sijoitettu. 

 VAROITUS 
Älä koske osiin, joissa on sähkövirta. 
 

 VAROITUS 
Pääkytkin pitää avata sekä verkkokaapeli irroittaa ennen 
huoltoa ja korjausta 

 VAROITUS 
Verkkokaapeli pitää irrottaa ennen huoltoa ja korjausta. 
Suorita jokaisen korjauksen jälkeen tarpeelliset testit 
turvallisuuden takaamiseksi. 
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Elektromagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
11/04 

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa 
elektromagneettista häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja 
televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja 
ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää elektromagneettisen häiriön määrää. 
 

VAROITUS: Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä. Jos konetta käytetään kotiolo-
suhteissa on välttämätöntä huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta. Kone on asennettava ja 
sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Jos elektromagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on 
ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, jos on tarpeen Lincoln Electricin avulla. 

 
Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava, onko työalueella laitteita, joihin voi tulla virhetoimintoja 
elektromagneettisten häiriöiden takia. Tällaisia laitteita voivat olla: 
 Syöttö- ja hitsauskaapelit, ohjauskaapelit, puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen lähellä. 
 Radio- ja/tai televisiovastaanottimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet. 
 Teollisuusprosessien ohjaus- ja turvalaitteet. Mittaus- ja kalibrointilaitteet. 
 Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet, kuten sydämentahdistin tai kuulokoje. 
 Tarkista työalueen laitteiden elektromagneettinen suojaus. Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella on 

yhteensopiva. Tämä voi vaatia lisäsuojaustoimenpiteitä. 
 Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista. 
 
Pyri vähentämään elektromagneettisia häiriöitä seuraavien ohjeiden avulla: 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten 

syöttöön järjestetty suodatus. 
 Hitsauskaapelit pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista, yhdistä työkappale maahan 

häiriöiden vähentämiseksi. Käyttäjän on varmistuttava, ettei työkappaleen liittäminen maahan aiheuta ongelmia tai 
vaaraa henkilökunnalle tai laitteille. 

 Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää elektromagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen 
joissakin tilanteissa. 

 

 VAROITUS 
Luokan A laite ei ole tarkoitettu asuintiloihin, joissa on yleinen matalajänniteverkko.  Voi olla vaikeuksia turvata 
elektromagneettinen yhteensopivuus näissä tiloissa seurauksena johtuneista ja radiotaajuushäiriöistä.  

 
 

 VAROITUS 
Tämä laite on yhteensopiva IEC 61000-3-12:n kanssa edellyttäen, että oikusulkuteho  Ssc on suurempi tai yhtäsuuri 
kuin: 
 
LINC 406:   Ssc ≥ 8,1 MVA 
 
käyttäjän syötön ja julkisen järjestelmän liittymäpisteessä. On laitteen käyttäjän tai asentajan vastuulla varmistua tai 
neuvottelemalla verko-operaattorin kanssa, jos välttämätöntä, että laite on liitetty syöttöön, jonka oikosulkuteho Ssc on 
suurempi tai yhtäsuuri kuin arvot ylläolevassa taulukossa. 
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Tekniset tiedot 
 

NIMI HAKEMISTO 

LINC 406  220/380/440V K14104-1 

SYÖTTÖ 

 Syöttöjännite U1 EMC-ryhmä / Luokka Taajuus 

LINC 406 
220/380/440V±10% 

Kolmivaiheinen 
II / A 50 / 60 Hz 

 Syöttöteho nimellisteholla Teho ampeereina I1max cos φ 

LINC 406 
29 kVA @ 35 % 

Kuormitusaikasuhde 
75A 0,81 

KUORMITETTAVUUS 

 Kuormitusaikasuhde 40°C  
(Perustuu 10 min.  jaksoon) 

Hitsausvirta Lähtöjännite 

LINC 406 35% 400 A 36 Vdc 

 60% 315 A 32,6 Vdc 

 100% 240 A 29,6 Vdc 

ANTOALUE 

 Hitsausvirta-alue Suurin lepojännite 

LINC 406 30A – 400A 74 Vdc 

SUOSITELLUT SULAKEKOOT JA SYÖTTÖKAAPELI 

 Sulakkeen tai katkaisijan koko Syöttökaapeli 

 220V 380V 440V  

LINC 406 D63 A D40 A D32 A 4- johtiminen, 6 mm2 

MITAT 

 Paino Korkeus Leveys Pituus 

LINC 406 135 kg 650 mm 580 mm 690 mm 

 

Suojausteho 
Käyttöympäristön kosteus 

(t=20°C) 
Käyttölämpötila Varastointilämpötila 

IP23 ≤ 95 % -10 ºC - +40 ºC -25 ºC - +55 ºC 
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WEEE 
07/06 

 

Varaosaluettelo 
12/05 

Osaluettelo, lukuohje 
 Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä 

Lincoln Electricin huolto-osastoon. 
 Voit asennuskuvan ja alla olevan taulukon avulla määrittää, missä osa sijaitsee. 
 Käytä vain osia, jotka on merkitty "●":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# osoittaa tähän painokseen 

tehdyn muutoksen). 

 
Lue ensiksi yllä olevat ohjeet, katso sen jälkeen "Spare Part"-listaa, joka toimitetaan koneen mukana. Lista sisältää 
kuvalla varustetun varaosalistan. 
 

Sähkökaavio 
 
Katso "Spare Part"-listaa, joka toimitetaan koneen mukana. 
 

Varusteet 
 

 

E/H-400A-70-5M Johdolla varustettu puikonpidin - 5m. 

 

GRD-600A-95-5M Maadoitusjohdin ja maadoituspuristin - 5m. 

 FL060583010 FLAIR 600-kaaritaltta liitettynä monokaapeliin - 2,5m. 

 N/B-600A-95-5M 5 m:n jatkokaapeli kaaritaltalle. 

 

K10095-1-15M Käsikaukosäädin. 

 

K870 Jalkakaukosäädin. 

 K10398 Kaukosäädinrasian 15 m:n jatkokaapeli. 

 
 

S
u
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m

i 

 

Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Euroopan Unionin Sähkölaite- ja elektroniikkalaiteromua ( WEEE ) koskevan direktiivin 2012/19/EY 
noudattaminen ja sen soveltaminen sopusoinnussa kansallisen lain kanssa edellyttää, että sähkölaite, 
joka on tullut elinkaarensa päähän, tulee kierrättää erikseen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen 
keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tämän tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä paikallisilta 
ympäristöviranomaisilta. 
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan haitallisia ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia! 


