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Allmänna instruktioner

Säkerhetsföreskrifter
Innan� du� använder� Leica� ICC50-mikroskopet�
första�gången�råder�vi�dig�att�läsa�häftet�”Säker-
hetsföreskrifter”� som� följer� med� ditt� instru-
ment.� Den� innehåller� ytterligare� information�
om�användning�och�skötsel.

Användning i  
renrum 
Kameran�Leica�ICC50�kan�utan�problem�använ-
das�i�renrum.

Rengöring
�Ϙ Använd� inga� olämpliga� rengöringsmedel,�

kemikalier�eller�tekniker.

�Ϙ Färgade�ytor�eller�tillbehör�med�gummerade�
delar� får� aldrig� rengöras� med� kemikalier.�
Det�kan�skada�ytorna�och�lösgjorda�partiklar�
kan�förorena�preparaten.�

�Ϙ I� de� flesta� fall� kan� vi� erbjuda� särskilda�
lösningar� på� begäran.�Vissa� produkter� kan�
modifieras�och�vi�kan�erbjuda�andra�tillbe-
hör�för�användning�i�renrum.��

Servicearbeten 
�Ϙ Reparationer�får�endast�utföras�av�service-

tekniker� som� utbildats� av� Leica� Microsys-
tems.�Endast�originaldelar�från�Leica�Micro-
systems�får�användas.

Krav på driftansvarig
�Ϙ Se�till�att�Leicas�stereomikroskop�hanteras,�

underhålls�och�installeras�endast�av�aukto-
riserad�och�utbildad�personal.
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Säkerhetsföreskrifter

Med� kameran� Leica� ICC50� medföljer� en� inter-
aktiv� CD-ROM� med� alla� bruksanvisningar� som�
behövs.�Förvara�bruksanvisningen�på�ett�säkert�
ställe� där� användaren� har� tillgång� till� den.� Du�
kan� även� hämta� och� skriva� ut� bruksanvisnin-
gar�och�uppdateringar�från�vår�webbplats�med�
adressen�www.leica-microsystems.com.

Den� här� bruksanvisningen� beskriver� de�
speciella�funktionerna�hos�de�olika�modulerna�i�
Leicas�DM-stereomikroskopserie�och�innehåller�
viktiga�anvisningar�om�driftsäkerhet,�reparation�
och�tillbehör.�

Häftet� ”Säkerhetsföreskrifter”� innehåller�
ytterligare� säkerhetsbestämmelser� gällande�
servicearbete,� specifikationer� gällande� hanter-
ing� av� stereomikroskop,� tillbehör� och� elektrisk�
extrautrustning,� samt� allmänna� säkerhets-
föreskrifter.

Du� kan� kombinera� enskilda� systemdelar� med�
delar� från� andra� tillverkare� (t.ex.� kalljuskäl-
lor� etc.).� Läs� tillverkarens� bruksanvisning� och�
säkerhetskrav.

Läs� bruksanvisningarna� som� räknas� upp� ovan�
innan� instrumenten� installeras,� driftsätts� eller�
används.� Läs� säkerhetsföreskrifterna� extra�
noga.

För�att�bibehålla�utrustningen�i�nyskick�och�för�
att� säkerställa� riskfri� drift� måste� användaren�
beakta�instruktionerna�och�varningarna�i�dessa�
bruksanvisningar.

http://www.leica-microsystems.com
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Använda symboler

Varning för en fara

• Denna�symbol�står�vid�anvisningar�som�
ovillkorligen� måste� läsas� och� följas.� I�

annat�fall�kan�följande�inträffa:

�Ϙ Risk�för�personskada

�Ϙ Funktionsstörningar�eller�skador�på�instru-
ment

Varning för farlig elektrisk spänning

 Denna�symbol�står�vid�anvisningar�som�
ovillkorligen� måste� läsas� och� följas,�

annars�finns�risk�för�följande:�

�Ϙ Risk�för�personskada

�Ϙ Funktionsstörningar�eller�skador�på�instru-
ment

Varning för heta ytor

 Denna�symbol�varnar�för�att�vidröra�heta�
ytor,�t.ex.�glödlampor.�

Viktig information

 Denna�symbol�markerar�ytterligare�infor-
mation�eller�förklaringar�som�kan�vara�till�

hjälp.
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Säkerhetsföreskrifter

Beskrivning
De� enstaka� modulerna� uppfyller� höga� krav�
på� observation� och� dokumentation� för� Leicas�
ICC50-kamera.

Avsedd användning
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

Felaktig användning
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

De�instrument�och�tillbehör�som�beskrivs�i�den�
här� bruksanvisningen� är� säkerhetstestade.� Vid�
varje�ingrepp�i�instrumentet�och�vid�modifierin-
gar�eller�användning�av�delar�som�inte�kommer�
från� Leica� och� som� inte� omfattas� av� den� här�
bruksanvisningen,� måste� en� behörig� Leica-
representant�rådfrågas.

Vid� icke� auktoriserat� ingrepp� i� instrumentet�
eller� vid� felaktig� användning� annulleras� alla�
garantianspråk!

Placering
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

�Ϙ Elektriska�komponenter�måste�ställas�minst�
10� cm� från� väggen� och� från� brännbara�
föremål.

�Ϙ Undvik�stora�variationer�i�temperatur,�direkt�
solljus� och� vibrationer.� Detta� kan� störa�
mätningar� och� mikrofotografiska� upptag-
ningar.

�Ϙ I� varma� och� fuktiga� klimatzoner� kräver� de�
olika�komponenterna�särskild�skötsel�för�att�
förebygga�svampbildning.

Krav på ägare/operatör
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

Kontrollera�att:
�Ϙ Leicas� ICC50-kamera� hanteras,� underhålls�

och� installeras� endast� av� auktoriserad� och�
utbildad�personal.

�Ϙ Alla� operatörer� har� läst,� förstått� och� följer�
denna�bruksanvisning�och� i�synnerhet�alla�
säkerhetsföreskrifter.
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Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)

Reparationer och servicearbete
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

�Ϙ Endast� originaldelar� från� Leica� Microsys-
tems�får�användas.

�Ϙ Innan� instrumentet� öppnas� ska� strömmen�
kopplas�från�och�nätkabeln�dras�ur.

�Ϙ Beröring� av� en� spänningssatt� strömkrets�
kan�orsaka�personskador.

Transport
�Ϙ Använd�originalförpackningen�för�frakt�och�

transport� av� modulerna� till� Leicas� ICC50-
kamera.

�Ϙ För� att� undvika� vibrationsskador� ska� alla�
rörliga�delar�som�kunden�själv�kan�montera�
och� demontera� enligt� bruksanvisningen�
demonteras�och�förpackas�var�för�sig.

Montering i produkter från andra till-
verkare

�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

Kassering
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

Lagstadgade föreskrifter
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

EG-försäkran om överensstämmelse
�Ϙ Se�häftet�”Säkerhetsföreskrifter”

Hälsorisker
Stereomikroskop� på� arbetsplatsen� under-
lättar� och� förbättrar� observationsuppgiften�
men� de� ställer� också� höga� anspråk� på� använ-
darens� synförmåga� och� fysik.� Vid� långvarigt�
och� kontinuerligt� arbete� kan� synproblem� och�
besvär�från�rörelseapparaten�uppstå.�Därför�bör�
lämpliga�åtgärder�vidtas�för�att�minska�arbets-
belastningen:

�Ϙ Optimal� utformning� av� arbetsplatsen,�
arbetsuppgifterna� och� uppgifternas� ordn-
ingsföljd�(täta�byten�av�arbetsuppgift).

�Ϙ Utförlig� information� till� personalen� om�
ergonomiska� och� arbetsorganisatoriska�
frågor.

Leicas� DM-stereomikroskopserie� är� ergono-
miskt� utformade� för� att� inte� anstränga� använ-
daren�mer�än�nödvändigt.
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Leica ICC50
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Tack� för� att� du� har� köpt� digitalkameramodu-
len� Leica� ICC50� från� Leica� Microsystems.� Leica�
ICC50:s� exklusiva� utformning� gör� den� till� en�
mångsidig� digital� kvalitetskamera� för� utbildn-
ing�och�andra�rutinarbeten.

• Instrumentet� bör� endast� användas� i�
enlighet�med�beskrivningen.

Introduktion
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�Ϙ Ta�försiktigt�ut�komponenterna�ur�förpack-
ningen.

�Ϙ Den� innehåller� kameramodulen,� en� CD�
med� programvara� för� bildåtergivning� och�
en�USB-kabel.

�Ϙ Om� du� beställde� satsen� för� att� kunna�
använda�Leica�ICC50�utan�en�dator,�har�du�
också�fått�en�nätdel,�en�videokabel�och�ett�
SD-minneskort.

�Ϙ Kasta� inte� bort� förpackningarna.� De� ska�
användas� för� att� förvara� och� transportera�
instrumentet�på�ett�säkert�sätt.

Uppackning
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Klara!
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Använda verktyg
�Ϙ Insexnyckel

 Sätt�inte�in�något�annat�än�SD-minnes-

kortet�på�kortplatsen�–�risk�för�kortslut-
ning�och�elstötar!

 Kameramodulen� Leica� ICC50� placeras�
mellan� mikroskopstativet� och� mikros-

kopets�tubrör.

Förberedelser
1.� Om�mikroskopets�tubrör�redan�är�monterad�

måste�den�tas�bort.

Fäst�Leica�ICC50�vid�mikroskopstativet:

2.� Skruva�upp�justeringsskruven�något�(överst�
på� stativet)� med� insexnyckeln� som� följer�
med�mikroskopet.�

3.� Sätt� in� sinkan� (se� undersidan� på� Leica�
ICC50)�i�stativstödet.

4.� Skruva�åt�justeringsskruven�ordentligt�utan�
att�använda�våld.�

Förberedelser
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Förberedelser (forts.)

5.� Fäst� mikroskopets� tubrör� på� Leica� ICC50�
med� justeringsskruven� som� sitter� på�
kameramodulens�vänstra�sida.
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Färdiga!
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 För� datorläget� finns� instruktioner� om�
installation� och� användning� av� den�

medföljande�programvaran�på�CD-ROM:en�som�
medföljer�ICC50.

 10×� okular� har� ett� fast� cirkulärt� synfält�
på�18�mm�eller�20�mm�i�diameter.�Leica�

ICC50:s�synfält�är�däremot�rektangulärt�med�en�
diagonal�på�16.4�mm�för�att�garantera�en�jämn�
bildkvalitet� på� den� digitala� bilden.� � Kamerans�
bildfält� är� därför� mindre� än� objektfältet� som�
visas�genom�okularet.

Installation och anslutning
1.� Sätt�in�den�medföljande�CD-skivan�i�datorn�

och� följ� instruktionerna� för� att� läsa� in�
programvaran.

2.� Sätt�in�USB-kabeln�till�Leica�ICC50�i�kamer-
ans�USB-port�och�anslut�den�andra�kabelän-
den�i�datorn.

 Leica� ICC50� får�nu�ström�från�datorn�via�
USB-kabeln.� När� kameran� får� sin� ström-

försörjning�ändras�lampsignalen�på�Leica�ICC50�
från�gult�till� rött�till�grönt.�När� lampan�är�grön�
kan�du�öppna�programvaran�och�se,�hämta�eller�
projicera�bilder.

4.� Följ� programvarans� instruktioner� för� att�
justera�och�ta�bilder.

5.� Om�du�använder�en�projektor�använder�du�
kabeln� som� följde� med� projektorn� för� att�
ansluta�den�till�datorn.

 En� bild� kan� inte� visas� med� projektorn�
innan�den�syns�på�datorskärmen.

Anslutning och användning vid bildåtergivning med en Windows-dator
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 För� att� kunna� använda� den� här� funk-
tionen� måste� du� ha� ett� SD-kort� med�

ledigt�minnesutrymme.�Om�SD-minneskortet�är�
fullt�kommer�lampan�på�Leica�ICC50�att�fortsätta�
lysa�rött�och�du�kan�då�inte�ta�fler�bilder.

 För�att�kunna�använda�detta� läge�får�du�
inte� vara� ansluten� till� någon� dator.� Om�

Leica� ICC50-kameran� är� ansluten� till� en� dator�
kan�du�inte�spara�bilder�på�SD-minneskortet.

Ansluta strömsladden
1.� Sätt�in�strömsladden�i�uttaget�på�baksidan�

av�Leica�ICC50�och�anslut�den�andra�änden�
till�ett�lämpligt�strömuttag.

�Ϙ Lampan�på�Leica� ICC50�växlar� från�gult�till�
rött.�

Ta bilder utan dator
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Ta bilder utan dator (forts.)

2.� Sätt�in�SD-minneskortet�i�facket�på�sidan�av�
Leica�ICC50�tills�det�klickar�på�plats.

Kamerans�lampa�börjar�då�lysa�grönt.�Nu�är�Leica��
ICC50�klar�för�att�spara�biler�på�SD-minneskor-
tet.

Ta en bild

• Det� är� ytterst� viktigt� att� ställa� in� diop-
tritalet� på� mikroskopets� okular� för� att�

garantera�att�bilderna�på�SD-minneskortet�är� i�
fokus�när�bilden�är� i� fokus�sett�genom�mikros-
kopets�okular.�Se�mikroskopets�bruksanvisning�
för� rätt� dioptritalsinställning.� Du� kan� även�
använda� analog� utmatning� och� en� analog�
videoskärm�(medföljer�ej)�som�fokuseringsstöd.�
Se�nästa�avsnitt�för�rätt�inställningar�för�analog�
video.

1.� När� du� vill� ta� en� bild� och� spara� den� på�
SD-minneskortet�trycker�du�lätt�på�den�röda�
avtryckaren� som� sitter� på� sidan� av� Leica��
ICC50-kameran.

�Ϙ Du� hör� ett� pip� som� bekräftar� att� avtryck-
aren�har�tryckts�ned.

�Ϙ Lampan� på� kameran� blinkar� grönt� medan�
bilden�tas.

�Ϙ Du� hör� ett� till� pip� när� Leica� ICC50� är� klar�
med�bildregistreringen.

2.� När�du�är�klar�trycker�du�till�SD-minnesko-
rtet�i�facket,�så�glider�det�ut�ur�facket�igen.�
Nu�kan�du�ta�bort�kortet�och�visa�bilderna�på�
datorn�genom�en�SD-minneskortsläsare.
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bildas� på� kortet,� vilket� kan� leda� till� funk-
tionsfel.� För� att� undvika� kondens� placerar�
du� minneskortet� i� en� förseglad� plastpåse�
innan�det�flyttas�till�en�annan�temperatur-
zon,� och� låter� det� anpassas� långsamt� till�
den�nya�temperaturen.

�Ϙ Om�kondens�bildas�på�minneskortet�förva-
rar� du� det� under� rumstemperatur� tills�
vattendropparna�har� förångats�på�naturlig�
väg.

�Ϙ Använd� inte� och� förvara� inte�
minneskorten� på� plat-
ser� som� är� mycket�
dammiga� eller�
sandiga,� inte�
heller� på�
p l a t -
ser� med�
hög� luftfuk-
tighet� och� höga�
temperaturer.

Hantering av SD-minneskort

�Ϙ Låt� inte� smuts,� vatten� eller� främmande�
föremål�komma� i�kontakt�med�uttagen�på�
kortets� baksida.� Ta� inte� på� uttagen� med�
händerna�eller�med�metallföremål.

�Ϙ Skrapa� inte� bort� ursprungsetiketten� på�
minneskortet�och�täck�det�inte�med�annan�
etikett�eller�klistermärke.

�Ϙ Använd� en� mjuk� penna� (t.ex.� CD-penna)�
om�du�ska�skriva�på�minneskortet.�Använ-
der�du�en�vass�penna�(t.ex.�kulspetspenna)�
kan� du� skada� minneskortet� eller� registre-
rade�data�på�det.

�Ϙ Eftersom� data� som� har� registrerats� på�
minneskortet� kan� skadas� eller� raderas� av�
elektriska� störningar,� statisk� elektricitet�
eller� funktionsfel� på� kamera� eller� kort,�
rekommenderar�vi�dig�att�göra�en�säkerhet-
skopia�av�viktiga�data.

�Ϙ Flyttar� du� ett� minneskort� snabbt� mellan�
olika� temperaturextremer� kan� kondens�

 Vissa�SD-minneskort�kan�ha�en�skrivsky-
ddsspärr.� Skjuter� du� spärren� nedåt� går�

det� inte� att� registrera� data� och� befintliga� data�
skyddas� (t.ex.� bilder).� Skjut� spärren� uppåt� när�
du�ska�registrera�på,�radera�från�eller�formatera�
minneskortet.

�
Se� till� att� minneskortet� är� rätt� riktat� innan� du�
sätter�in�det�i�kameran.�Det�kan�skada�kameran�
om�det�av�misstag�sätts�i�baklänges.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av 
SD-minneskort:

�Ϙ Minneskort�är�elektroniska�enheter�med�hög�
precision.� Böj� dem� inte,� använd� inte� våld��
på� dem� eller� utsätt� dem� för� stötar� eller�
vibrationer.

�Ϙ Försök� inte� att� plocka� isär� eller� ändra�
minneskortet.



Leica ICC50 Bruksanvisning 20

1.� Sätt�in�strömsladden�i�uttaget�på�baksidan�
av� Leica� ICC50-kameran� och� anslut� den�
andra�änden�till�ett�lämpligt�strömuttag.

2.� Sätt� in� videokabeln� i� videoanslutningen�
på�baksidan�av�Leica� ICC50�och�den�andra�
änden� i� kompositvideoingången� på� din�
analoga�enhet� (projektor,�monitor,�videos-
pelare�etc.).

Båda�kablarna�är�nu�anslutna�till�Leica�ICC50.

Ändra videostandard

 Om� bilden� som� visas� är� förvrängd� eller�
om� det� inte� visas� någon� bild� alls� på� din�

analoga�enhet,�kan�det� innebära�att�du�måste�
ändra�videoinställningen�till�en�annan�interna-
tionell�standard.

1.� Stick�försiktigt� in�ett�spetsigt�föremål,�t.ex.�
en� penna,� i� inställningshålet� ”NTSC/PAL”� i�
Leica�ICC50.

Nu�kan�du�växla�mellan�två�internationella�stan-
darder�och�välja�den�rätta.

Använda analog video utan dator
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Ställa in ny vitbalans för ICC50

Om�du�trycker�ner�den�röda�knappen�och�håller�
den� intryckt� i� mer� än� 10� sekunder� återställs�
kameran�och�en�ny�vitbalans�skapas.

Se�till�att�det�inte�finns�något�föremål�i�strålgån-
gen�och�att�standardbelysning�används�när�du�
ställer�in�vitbalansen.

Vi�rekommenderar�att�du�ställer�in�vitbalansen�
varje� gång� du� ändrar� typ� av� belysning� eller�
färgtemperatur.� Det� behövs� särskilt� när� du�
arbetar� med� halogenlampor� som� kan� ändras�
från� ett� lågintensivt� gult� ljus� till� ett� intensivt�
blått�ljus.�Den�nya�vitbalansinställningen�ger�en�
neutral�bakgrund�vid�båda�belysningarna.
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Kör!
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Det� enda� du� behöver� göra� nu� är� att� ställa� in�
mikroskopet�rätt�och�ta�dina�bilder!

Klara! Färdiga! Kör!
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Skötsel och rengöring
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Allmänt
�Ϙ Det�är�viktigt�att�hålla�alla�optiska�kompo-

nenter� rena� för� att� bibehålla� goda� optiska�
resultat.�

�Ϙ Mikroskopet�med�Leica�ICC50-kameran�bör�
alltid� täckas� över� med� skyddsöverdraget� i�
plast� (medföljer� mikroskopet)� när� de� inte�
används.

�Ϙ Om� en� optikyta� har� täckts� av� damm� eller�
smuts,� rengör� ytan� genom� att� blåsa� bort�
smutsen� med� en� spruta� eller� borsta� bort�
den� med� en� kamelhårsborste� innan� du�
försöker�torka�ytan�ren.

�Ϙ Optikytor� bör� rengöras� med� en� luddfri�
trasa,� linsduk� eller� bomullspinne� fuktad�
med� metanol� eller� glasrengöringsmedel.�
Använd�inte�alkohol.

�Ϙ Det� är� mycket� viktigt� att� undvika� att�
använda� lösningsmedel� i� onödan.� � Den�
dammfria� trasan,� linsduken� eller� bomull-
spinnen� ska� fuktas� med� lösningsmedlet,�
men� inte� så� mycket� att� lösningsmedlet�
rinner�runt�linsen.

Elsäkerhet

 Risk� för� elstöt.� Om� kåporna� på� Leica�

ICC50-kameran� eller� satsen� för�

fristående� användning� tas� bort,� exponeras�

spänningsförande� delar� som� vid� beröring�

kan� orsaka� skador� eller� dödsfall.� Kontakta� en�

behörig�representant�för�Leica�Microsystems�för�

teknisk�service.

Skötsel och rengöring
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Specifikationer
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Leica ICC50:s kameramodul

Digitalkamera ICC50
�Ϙ Vikt�700�g�(endast�kamera)
�Ϙ Exponeringstid�2�ms�–�2�s
�Ϙ Rörlig�bildåtergivning�på�datorns�skärm�upp�till�15�fps�(1�024×768�

pixlar)
�Ϙ Fullstor�stillbild�2�048�×�1�536�pixlar,�3.1�megapixlar
�Ϙ Sensorstorlek:�6.55�mm�×�4.92�mm
�Ϙ Pixelstorlek:�3.2�μm�×�3.2�μm

Sensor
�Ϙ Typ�av�sensor:�Micron�1/2"�CMOS
�Ϙ Förstärkning�1×�–�20×
�Ϙ Färgdjup�24�bit
�Ϙ Dataformat�JPEG/TIFF/BMP

Programvara
Operativsystem:�Windows�XP,�Windows�Vista
Leica-program:��LAS�EZ-programvara�(PC),�

Mekaniska och optiska gränssnitt
�Ϙ Passar�mellan�tubrör�och�stativ�via�Standard�Leica-sinka
�Ϙ Mittförskjutning�för�övre�sinka�till�botten�<�0.4 mm
�Ϙ Ljusfördelning�optiskt�50�%�/�kamera�50�%
�Ϙ Inga�reflexer,�damm�eller�orenheter�på�prismat
�Ϙ Inre�videoförstoring�0.5×
�Ϙ Sensor�centrerad�till�optisk�axel�±-�0.1�mm
�Ϙ Sensor�vågrätt/lodrätt�inriktad�±1�grad

Elektroniska gränssnitt
�Ϙ Kompatibilitet:�USB�2.0�minikontakt�(honkontakt)
�Ϙ Analog�videoport�(RCA-kontakt)�med�sammansatt�videosignal;�PAL�

eller�NTSC
�Ϙ Hålkontakt�för�val�mellan�videolägena�PAL�eller�NTSC
�Ϙ Tvåfärgad�lampa�–�aktiverad�i�grönt�/�inspelning�i�rött
�Ϙ Inbyggd�plats�för�SD-kort�(Secure�Digital)
�Ϙ Inspelningsknapp/avtryckare�för�att�ta�bilder
�Ϙ Återställningsfunktion�när�inspelningsknappen�hålls�ned�under�

längre�än�
5�sekunder

�Ϙ Strömförbrukning�4�W
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Leica ICC50:s kameramodul (forts.)

Övrigt
�Ϙ Strömförsörjning�via�USB�2.0
�Ϙ Extern�strömförsörjning�som�tillval
�Ϙ Drifttemperaturintervall�+5�°C�–�50�°C�luftfuktighet�10�–�90�%
�Ϙ Rekommenderad�datorkonfiguration:�
�Ϙ Intel�Pentium�4�eller�DuoCore,�2�GHz,�1�GB�RAM
�Ϙ 24-bitars�grafik,�1�024�×�768,�CD-ROM-enhet
�Ϙ CE-försäkran�om�överensstämmelse�finns
�Ϙ cUL

Godkända standarder
�Ϙ EMI/RFIEN55011-B�EN50082-1
�Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Spänning och frekvensintervall
�Ϙ In:�5�V�DC�/�500�mA
�Ϙ Med�satsen�för�fristående�användning:�

In:�100-240�V�AC,�50/60�Hz,�0.5�A�
Utdata:�5�V�DC,�2.4�A,�12�W�max

Miljömässiga förutsättningar
�Ϙ Höjd�över�havet�upp�till�2�000�m
�Ϙ Enbart�för�inomhusbruk
�Ϙ Temperatur�mellan�5�°C�och�40�°C
�Ϙ Installationskategori�II�

(överspänningskategori)
�Ϙ Föroreningsgrad�2
�Ϙ Maximal�relativ�luftfuktighet�80�%�vid�temperaturer�upp�till�31�°C,�

minskar�linjärt�till�50�%�relativ�luftfuktighet�vid�40�°C.
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