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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον
επόμενο ιδιοκτήτη.
– Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας
αρ. 5.956-249.0!
– Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας,
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή
άλλα άτομα.
– Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία
θα πρέπει να μεταφέρονται σε
σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται
να καταλήγουν στο περιβάλλον.
Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα
συλλογής.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH

Πίνακας περιεχομένων

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια
υλικές ζημίες.

Προστασία περιβάλλοντος . . .
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . .
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Στοιχεία συσκευής . . . . . . . . . .
Έναρξη λειτουργίας. . . . . . . . .
Χειρισμός . . . . . . . . . . . . . . . .
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . .
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . .
Φροντίδα και συντήρηση. . . . .
Αντιμετώπιση βλαβών. . . . . . .
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά .
Δήλωση Συμμόρφωσης των
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . .
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Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα
επαναχρησιμοποίησης.
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Διαβάθμιση κινδύνων

Χρήση σύμφωνα με τους
κανονισμούς
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.
– Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται
για τον υγρό και τον ξηρό καθαρισμό
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία,
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως.
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Ξηρή αναρρόφηση

Ηλεκτρόδια
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
Άγκιστρο καλωδίου
Έξοδος αέρα, αέρας εργασίας
Ασφάλιση της κεφαλής αναρρόφησης
Είσοδος αέρα, αέρας ψύξης κινητήρα
Κεφαλή αναρρόφησης
Τροχίσκος οδήγησης
Ράβδος τροχίσκων οδήγησης (μόνο NT
45/1)
Δοχείο ρύπων
Στόμιο αναρρόφησης
Μπεκ δαπέδου
Σωλήνας αναρρόφησης
Λαβή μεταφοράς
Κάλυμμα φίλτρου
Γωνία σωλήνα
Ρυθμιστής στροφών για αναρροφητική
ισχύ (ελάχ.-μέγ.)
Ενδεικτική λυχνία
Πρίζα
Αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου
Κύριος διακόπτης
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Καθάρισμα φίλτρου
Στήριγμα για ακροφύσιο δαπέδου
Στήριγμα για ακροφύσιο αρμών
Στήριγμα για σωλήνα αναρρόφησης
Καλώδιο τροφοδοσίας
Πινακίδα τύπου

Έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να
απομακρύνεται ποτέ το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο

Αντιστατικό σύστημα
Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη
πρίζα:
Οι γειωμένοι ρευματοδότες τροφοδοσίας
διοχετεύουν τα ηλεκτροστατικά φορτία.
Έτσι αποφεύγονται οι σπίθες και η υπερροή ρεύματος των αγώγιμων εξαρτημάτων
(προαιρετικά).

–

Κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον μια
υφασμάτινη σακούλα φίλτρου ή ένα
φίλτρο μεμβράνης (ειδικός εξοπλισμός).

Τοποθέτηση της υφασμάτινης
σακούλας φίλτρου
Εικόνα
 Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή
αναρρόφησης.
 Τοποθετήστε την υφασμάτινη σακούλα
φίλτρου.
 Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι
την κεφαλή αναρρόφησης.
Τοποθέτηση του φίλτρου μεμβράνης
Εικόνα
 Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή
αναρρόφησης.
 Τραβήξτε το φίλτρο μεμβράνης (ειδικός
εξοπλισμός) πάνω από το στόμιο του
δοχείου.
 Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι
την κεφαλή αναρρόφησης.
Μετάβαση από υγρή σε ξηρή
αναρρόφηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αλλαγή από υγρή σε ξηρή
αναρρόφηση, προσέξτε τα ακόλουθα:
Η αναρρόφηση ξηρής σκόνης όταν το στοιχείο φιλτραρίσματος είναι υγρό μπορεί να
επιβαρύνει το φίλτρο και να το αχρηστέψει.
 Πριν από τη χρήση στεγνώστε καλά το
υγρό φίλτρο ή αντικαταστήστε το με
στεγνό.
 Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το φίλτρο όπως περιγράφεται στο σημείο
"Φροντίδα και συντήρηση".
Υπόδειξη: Σε περίπτωση διαρκούς υγρής
αναρρόφησης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (βλ.
συστήματα φίλτρου).
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Υγρή αναρρόφηση

Σύνδεσμος κλιπ

Εγκατάσταση πλαστικών χειλέων
Εικόνα
 Αποσυναρμολογήστε τη λωρίδα βουρτσών.
 Τοποθετήστε τα λαστιχένια χείλη.
Υπόδειξη: Η ανάγλυφη πλευρά του λαστιχένιου χείλους πρέπει να είναι στραμμένη
προς τα έξω.

–

Κατά την αναρρόφηση υγρών ρύπων
πρέπει να αφαιρείτε πάντα την υφασμάτινη σακούλα φίλτρου ή το φίλτρο
μεμβράνης (ειδικός εξοπλισμός).
Συνιστάται να χρησιμοποιείται ένα ειδικό φίλτρο σακούλας (υγρό) (βλέπε συστήματα φίλτρων).

Γενικά
–

–

–

–
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Χειρισμός
Ενεργοποίηση της μηχανής

Αφαίρεση υφασμάτινης σακούλας
φίλτρου/φίλτρου μεμβράνης
–

Εικόνα
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι
εξοπλισμένος με σύστημα κουμπωτού
συνδέσμου. Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης όλων των εξαρτημάτων C-35/C-DN35.

Κατά την αναρρόφηση υγρών ακαθαρσιών με το ακροφύσιο επίπλων ή αρμών, ή όταν πρόκειται να αναρροφηθεί
κυρίως νερό από το δοχείο, συνιστούμε
την απενεργοποίηση της λειτουργίας
"Αυτόματου καθαρισμού φίλτρου".
Όταν σημειωθεί η μέγιστη στάθμη
υγρών, η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα.
Όταν πρόκειται για μη αγώγιμα υγρά
(για παράδειγμα γαλάκτωμα τρυπανιών, λάδια και λίπη) δεν απενεργοποιείται η συσκευή όταν γεμίσει το
δοχείο. Η στάθμη πλήρωσης πρέπει
να ελέγχεται διαρκώς και να γίνεται
εγκαίρως εκκένωση του δοχείου.
Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφησης: Καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο με το σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια
βούρτσα. Καθαρίστε και στεγνώστε το
δοχείο με ένα υγρό πανί.

 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το
γενικό διακόπτη.

Ρύθμιση αναρροφητικής ισχύος
Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη
πρίζα:
 Ρυθμίστε την αναρροφητική ισχύ (ελάχ.
- μέγ.) με τον περιστρεφόμενο ελεγκτή.

Εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία
Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη
πρίζα:
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Η πρίζα προορίζεται αποκλειστικά για την άμεση
σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην ηλεκτρική σκούπα. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη
χρήση της πρίζας.
 Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού εργαλείου με την ηλεκτρική σκούπα.
 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το
γενικό διακόπτη.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, η ηλεκτρική
σκούπα βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.
Υπόδειξη: Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα με το
ηλεκτρικό εργαλείο.
Υπόδειξη: Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται με καθυστέρηση 0,5 δευτερολέπτων
και απενεργοποιείται με καθυστέρηση 15
δευτερολέπτων.
Υπόδειξη: Στοιχεία ισχύος σύνδεσης ηλεκτρικών εργαλείων, βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Εικόνα
 Προσαρμόστε τον προσαρμογέα εργαλείου στη σύνδεση ηλεκτρικού εργαλείου.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη γωνία του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης.
 Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα εργαλείου στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
Εικόνα
 Συνδέστε τον προσαρμογέα εργαλείου
στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου
Το μηχάνημά σας διαθέτει νέο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για λεπτή σκόνη. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με ρεύμα αέρα (παλμικός ήχος) ανά 15 δευτερόλεπτα.
Υπόδειξη: Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου είναι ενεργοποιημένος εξ εργοστασίου.
Υπόδειξη: Η απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου είναι δυνατή μόνον όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
– Απενεργοποίηση αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου:
 Ενεργοποιήστε το διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη σβήνει.
– Ενεργοποίηση αυτόματου καθαρισμού
του φίλτρου:
 Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη. Η
ενδεικτική λυχνία του διακόπτη ανάβει
με πράσινο.

Απενεργοποίηση της μηχανής
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το
γενικό διακόπτη.
 Βγάλτε το ρευματολήπτη.

Φύλαξη της συσκευής
Εικόνα
 Φυλάξτε το σωλήνα αναρρόφησης και
το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με
τις εικόνες.
 Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό
χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα.

Μεταφορά
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της
συσκευής.
 Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης με το
ακροφύσιο δαπέδου από το στήριγμα.
Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατήστε την από τη λαβή μεταφοράς και το
σωλήνα αναρρόφησης.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες
οδηγίες.

Αποθήκευση
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε
το φις από την πρίζα.

Αντικατάσταση του επίπεδου
πτυχωτού φίλτρου

Έπειτα από κάθε λειτουργία
 Αδειάστε τον κάδο.
 Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και
εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπισμα με ένα υγρό πανί.

 Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
 Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο.
 Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου. Θα
ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.
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Καθαρισμός των ηλεκτροδίων
 Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή
αναρρόφησης.
 Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια βούρτσα.
 Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι
την κεφαλή αναρρόφησης.

Αντιμετώπιση βλαβών
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε
το φις από την πρίζα.

Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν
λειτουργεί
 Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της
παροχής ρεύματος.
 Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το
φις, τα ηλεκτρόδια και ενδεχομένως την
πρίζα της συσκευής.
 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

Εικόνα
 Ελέγξτε/διορθώστε τη θέση συναρμολόγησης του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
 Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο.

Ο αυτοματισμός απενεργοποίησης
(υγρή αναρρόφηση) δεν
ενεργοποιείται
 Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια και τον ενδιάμεσο χώρο των ηλεκτροδίων με μια
βούρτσα.
 Ελέγχετε συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης σε υγρό που δεν είναι ηλεκτρικά
αγώγιμο.

Ο αυτόματος καθαρισμός του
φίλτρου δεν λειτουργεί
 Ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης
δεν είναι συνδεδεμένος.

Η τουρμπίνα απενεργοποιείται
 Αδειάστε τον κάδο.

Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
δεν απενεργοποιείται

Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν
ενεργοποιείται μετά το άδειασμα
του κάδου
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε
την ξανά έπειτα από 5 δευτερόλεπτα.
 Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια και τον ενδιάμεσο χώρο των ηλεκτροδίων με μια
βούρτσα.

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται
 Απομακρύνετε τις εμπλοκές του ακροφυσίου αναρρόφησης, του σωλήνα
αναρρόφησης, του ελαστικού σωλήνα
αναρρόφησης ή του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου
 Αντικαταστήστε την υφασμάτινη σακούλα φίλτρου.
 Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου.
 Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό και/ή
αντικαταστήστε το φίλτρο μεμβράνης
(ειδικό αξεσουάρ).
 Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό
φίλτρο.
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Διαρροή σκόνης κατά την
αναρρόφηση

 Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
δεν ενεργοποιείται
 Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
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Εγγύηση
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης
που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία
μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που
επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης,
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο
προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.
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Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
5.957-602
Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του
και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της
επιχείρησης.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα
και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν
την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση
www.kaercher.com.

Δήλωση Συμμόρφωσης των
Ε.Κ.
Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του,
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά,
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της
ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
μαζί μας.
Προϊόν:
Ηλεκτρική σκούπα υγρής και
ξηρής αναρρόφησης
Τύπος:
1.145-xxx
Τύπος:
1.184-xxx
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Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/01/01
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση ηλεκτρικού δικτύου

V
V
Συχνότητα
Hz
Μέγ. ισχύς
W
Ονομαστική ισχύς
W
Χωρητικότητα κάδου
l
Ποσότητα πλήρωσης υγρού
l
Ποσότητα αέρα (μέγ.)
l/s
Υποπίεση (μέγ.)
kPa
(mbar)
Τιμή ισχύος σύνδεσης των ηλεκτρι- W
κών εργαλείων
W

Είδος προστασίας
Κατηγορία προστασίας

--

--

--

--

W

--

--

W

--

--

--

IPX4
II

-Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρό- mm
φησης (C-DN/C-ID)
Μήκος x Πλάτος x Ύψος
mm
Τυπικό βάρος λειτουργίας
kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) °C
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69
dB(A)
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής
ισχύος LpA
Αβεβαιότητα KpA
dB(A)
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2
Αβεβαιότητα K
m/s2
Καλώδιο
H07RN-F 2x1,0 mm2
τροφοδοσίας δικτύου
Tact
Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλωδίου
EU
6.650-079.0 7,5 m
GB
6.650-082.0 7,5 m
CH
6.650-080.0 7,5 m
AU
6.650-081.0 7,5 m
84

NT 35/1 NT 45/1 NT 35/1 NT 45/1
Tact
Tact
Tact Te Tact Te
220-240 220-240 220-240 220-240
AU: 240 AU: 240 AU: 240 -1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60
1380
1380
1380
1380
1200
1200
1200
1200
34
43
34
43
19
30
19
30
74
74
74
74
25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254)

IPX4
II

EU: 1002200
GB: 1001800
CH: 1001100
AU: 1001200
IPX4
--

EU: 1002200
--

IPX4
--

-35

-35

I
35

I
35

520 x 380
x 580
11,5
+40

520 x 380
x 695
12,8
+40

520 x 380
x 580
12,5
+40

520 x 380
x 695
13,5
+40

69

69

69

69

1
<2,5
0,2

1
<2,5
0,2

1
<2,5
0,2

1
<2,5
0,2

CH: 1001100
--

Καλώδιο
H07RN-F 3x1,5 mm2
τροφοδοσίας δικτύου
Tact Te
Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλωδίου
EU
6.649-385.0 7,5 m
GB
6.649-399.0 7,5 m
CH
6.649-393.0 7,5 m
AU
6.650-112.0 7,5 m
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