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Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this 
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the 
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of 
operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB 
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese 
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss 
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste 
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar 
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra 
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas 
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av 
bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän 
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja 
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen 
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten 
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne 
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den 
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Jula AB revendique 
les droits d’auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d’altérer cette 
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé 
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions 
d’utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega 
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden 
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu 
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. 
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze 
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet 
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.
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1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

Produkten är en bordssåg med elektrisk motor.

1.2 Symboler

VARNING! 

Läs alla anvisningar och 
säkerhetsanvisningar noga före 
användning. Spara dessa anvisningar för 
framtida behov.

Använd godkända hörselskydd.

Använd godkända skyddsglasögon.

Använd skyddshandskar.

Skyddsklass II

Använd godkänd dammfiltermask.

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga 
EU-direktiv och föreskrifter.

Avfallshanteras som elektriskt/elektroniskt 
avfall. 

1.3 Produktöversikt

(Bild 1)

1. Bordsförlängning

2. Sidoanslag

3. Klyvkniv

4. Slang

5. Klingskydd

Innehåll

1 Inledning 14

1.1 Produktbeskrivning .............................................14

1.2 Symboler .................................................................14

1.3 Produktöversikt ....................................................14

2 Säkerhet 15

2.1 Säkerhetsanvisningar .......................................15

2.2 Säkerhetsanvisningar ......................................15

2.3 Arbetsområde ......................................................15

2.4 Elsäkerhet ..............................................................15

2.5 Personlig säkerhet .............................................15

2.6 Användning och skötsel av elverktyg ......16

2.7 Service .....................................................................16

2.8 Säkerhetsanvisningar för hantering  
av klingor ...........................................................................16

2.9 Säkerhetsanordningar på produkten .......16

2.10 Buller- och vibrationsminskning ............... 17

3 Montering 17

3.1 Ditsättning och borttagning av  
klingskydd ......................................................................... 17

3.2 Ditsättning av sågbordsförlängning ......... 17

4 Användning 17

4.1 Inledning .................................................................. 17

4.2 Förberedelser före användning................... 17

4.3 Inställning av klyvkniv ......................................18

4.4 Längsgående kapning .....................................18

4.5 Kapning av smala trästycken .......................18

4.6 Fassågning ............................................................18

4.7 Kapning av trä ......................................................18

5 Underhåll 19

5.1 Rengöring av produkten ..................................19

5.2 Byte av sågbordsinsats ...................................19

5.3 Byte av sågklinga ...............................................19

6 Avfallshantering 19

6.1 Avfallshantering av produkten ......................19

7 Tekniska data  20



152022_001

 ● Använd inte elverktyg i explosiv miljö, till exempel i 
närheten av brandfarliga vätskor och gaser eller damm. 
Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller 
ångor.

 ● Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd 
när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du 
tappa kontrollen över elverktyget.

2.4 Elsäkerhet

 ● Elverktygets stickpropp måste passa i nätuttaget. Ändra 
aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter 
tillsammans med jordade elverktyg. Oändrade 
stickproppar och passande nätuttag minskar risken för 
elolycksfall.

 ● Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, 
radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar 
om din kropp jordas.

 ● Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Risken för 
elolycksfall ökar om vatten tränger in i ett elverktyg.

 ● Akta sladden. Bär eller dra aldrig verktyget i sladden och 
dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda 
sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. 
Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.

 ● Om elverktyget används utomhus, använd endast 
förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd 
avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall.

 ● Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig 
miljö, använd jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. 
Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall.

2.5 Personlig säkerhet

 ● Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa 
sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig 
produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol 
eller läkemedel. Kom ihåg att en bråkdels sekunds 
ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig 
personskada.

 ● Använd personlig skyddsutrustning. Säkerhetsutrustning 
som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm 
och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, 
minskar risken för personskada.

 ● Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i 
avstängt läge innan du sätter i batteriet eller lyfter eller 
bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyg 
med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till 
elverktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.

 ● Avlägsna ställnycklar och liknande innan elverktyget 
startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en 
roterande del på verktyget kan orsaka personskada.

6. Sågblad

7. Sågbordsinsats

8. Excenterspak

9. Bordsförlängning

10. Sågbord

11. Inställningsvred

12. Vinkelinställningsvred

13. Strömbrytare

14. Matare

15. Sladd

16. Stöd

17. Anslutning för utsugningsanordning

18. Typskylt

19. Anslagsskena

20. Parallellanslag

21. Skruvnyckel

22. Skruvnyckel

A. Skruv

B. Fjäderbricka

C. Bricka

D. Mutter

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk 
för dödsfall och/eller personskada.

 VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för 
skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande 
område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Följ dessa säkerhetsanvisningar för att 
minska risken för elolycksfall och personskada när elverktyg 
används. Läs igenom alla anvisningar noga innan du börjar 
använda elverktyget och spara anvisningarna för framtida 
behov.

2.3 Arbetsområde

 ● Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade 
och mörka utrymmen ökar risken för skador.
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 ● Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och 
god balans. På så sätt har du bättre kontroll över 
elverktyget i oväntade situationer.

 ● Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder 
eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från 
rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår 
kan fastna i rörliga delar.

 ● Om det finns utrustning för utsugning och uppsamling av 
damm ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana 
anordningar kan minska risken för problem som orsakas 
av damm.

 ● Låt inte vana vid arbete med liknande verktyg göra dig 
överdrivet självsäker och få dig att åsidosätta 
säkerhetsanvisningarna för elverktyget. Kom ihåg att en 
bråkdels sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för 
att orsaka allvarlig personskada.

2.6 Användning och skötsel av 
elverktyg

 ● Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det 
planerade arbetet. Elverktyg fungerar bättre och säkrare 
med den belastning de är avsedda för.

 ● Använd inte verktyget om det inte går att starta och 
stänga av det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan 
styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

 ● Dra ut stickproppen eller ta ut batteriet innan du gör 
några inställningar, byter ut tillbehör eller ställer undan 
elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder 
minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt.

 ● Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll 
för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till 
elverktyget eller tagit del av dessa anvisningar använda 
det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna 
personer. 

 ● Underhåll produkten korrekt. Kontrollera att rörliga delar 
är korrekt inställda och kan röra sig fritt och att inga delar 
är felmonterade eller skadade. Kontrollera att inga andra 
faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om ett 
elverktyg är skadat måste det repareras innan det 
används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt 
underhållna elverktyg.

 ● Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg 
som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar 
mindre ofta och är lättare att kontrollera.

 ● Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med 
dessa anvisningar, med beaktande av rådande 
arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det 
kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål 
än de är avsedda för.

 ● Håll handtag och greppytor rena, torra och fria från olja 
och fett. Hala handtag och greppytor gör elverktyget 
svårt att hålla och kontrollera i oväntade situationer.

2.7 Service

 ● Elverktyg får endast servas av kvalificerad personal som 
använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att 
elverktyget förblir säkert.

 ● Om elverktygets sladd eller stickpropp är skadad ska den 
bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan 
kvalificerad personal för att undvika fara.

2.8 Säkerhetsanvisningar för 
hantering av klingor

 ● Använd endast klingor om du vet hur de ska hanteras.

 ● Iaktta högsta tillåtna varvtal. Högsta tillåtna varvtal får 
inte överskridas när verktyget används. Håll dig inom 
varvtalsområdet, om varvtal har specificerats.

 ●  Iaktta motorns, klingans och drevets rotationsriktning.

 ● Använd inte verktyg som har sprickor. Avlägsna spruckna 
verktyg. Försök aldrig reparera dem.

 ● Avlägsna smuts, fett, olja och vatten från fuktiga ytor.

 ● Använd inte lösa reduktionsringar eller liknande för att 
minska storleken på hålen i sågklingorna.

 ● Se till att fixerade reduktionsringar har samma diameter 
som verktyget de säkras med och minst 1/3 av 
genomsnittsdiametern.

 ● Kontrollera att fixerade reduktionsringar är parallella med 
varandra.

 ● Hantera klingor varsamt. Förvara dem helst i 
originalförpackningen eller i särskilda behållare. Använd 
skyddshandskar för att få bättre grepp och minska risken 
för skador.

 ● Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är ordentligt 
säkrade med hjälp av tillbehör.

 ● Kontrollera att verktygsinstallationen du använder 
uppfyller de tekniska krav som gäller för elverktyget och 
att den är ordentligt säkrad.

 ● Använd den medföljande klingan endast för att såga i trä, 
aldrig för att bearbeta metall.

2.9 Säkerhetsanordningar på 
produkten

 VARNING! Läs igenom alla varningar och anvisningar 
noga innan du börjar använda produkten.
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 ● Använd inte produkten om säkerhetsanordningarna är 
defekta.

 ● Kontrollera säkerhetsanordningar regelbundet.

 ● Om säkerhetsanordningarna är defekta, kontakta behörig 
servicerepresentant.

2.10 Buller- och vibrationsminskning

 ● Planera arbetet så att exponering för kraftiga vibrationer 
fördelas över längre tid.

 ● För att minska buller och vibrationer när produkten 
används, minska användningstiden och använd 
lågeffekts-/vibrationsläge och lämplig 
säkerhetsutrustning.

 ● Vidta nedanstående åtgärder för att minimera riskerna till 
följd av exponering för vibration och/eller buller. 

 -  Använd endast produkten enligt dessa anvisningar. 

 -  Kontrollera att verktyget är i gott skick.

 -  Använd tillbehör i gott skick och som är lämpliga för 
ändamålet.

 -  Håll i handtaget med ett fast grepp.

 -  Underhåll och smörj produkten enligt dessa 
anvisningar. 

 VARNING! Vibration vid faktisk användning kan 
avvika från det deklarerade värdet, beroende på hur 
produkten används och vilket material som bearbetas. 
Lämpliga skyddsåtgärder för användare måste fastställas 
utifrån faktiska användningsförhållanden, med hänsyn 
tagen till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och 
tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är intryckt.

3 Montering

3.1 Ditsättning och borttagning av 
klingskydd

 VARNING! Dra alltid ut stickproppen före montering 
och underhåll.

1 Sätt dit klingskyddet (5) på klyvkniven (3). (Bild 2) 

2 Tryck in vredskruven genom hålet på klyvkniven.

3 Tryck in och dra åt vredet. Kontrollera att 
klingskyddet kan röra sig fritt. (Bild 3)

4 Klingskyddet tas bort i omvänd ordning för 
ditsättning.

3.2 Ditsättning av 
sågbordsförlängning

1 Placera sågbordsförlängningen (9) bredvid sågbordet 
(10). Kontrollera att hålen är uppriktade. (Bild 4)

2 Sätt dit fjäderbrickorna (B) på skruvarna (A).

3 Sätt i skruvarna genom hålen på 
sågbordsförlängningen och sågbordet.

4 Sätt dit brickorna (C) och muttrarna (D) på skruvarna 
(A).

5 Fäst förlängningen (16) med 4 skruvar. (Bild 5) 

6 Dra åt alla skruvar helt.

4 Användning

4.1 Inledning

 VARNING! Läs igenom säkerhetsanvisningarna noga 
innan du börjar använda produkten.

4.2 Förberedelser före användning

 ● Läs igenom bruksanvisningen noga och se till att du har 
förstått alla instruktioner.

 ● Kontrollera att nätspänningen motsvarar 
märkspänningen på typskylten.

 ● Placera produkten på plant, stabilt underlag, till exempel 
en arbetsbänk.

 ● Kontrollera att sågklingan är korrekt ditsatt.

 ● Kontrollera att sågklingan kan röra sig fritt.

 ● Kontrollera att säkerhetsanordningarna på produkten 
fungerar korrekt.

 ● Kontrollera att arbetsstycket är fritt från spikar, skruvar 
och andra främmande föremål. Detta kan orsaka kast, 
personskada och skada på produkten.
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4.3 Inställning av klyvkniv

 VARNING! Stoppa produkten, dra ut stickproppen och 
kontrollera att klingan har stannat helt innan du gör några 
inställningar.

1 Ställ in vinkelinställningsvredet för sågklingan på 0° 
och lås läget.

2 Lossa vredet på klingskyddet. (Bild 6)

3 Ta bort klingskyddet (5) från klyvkniven(3). (Bild 7)

4 Ta bort skruven från sågbordsinsatsen. (Bild 8)

5 Lyft ena sida av sågbordsinsatsen. (Bild 9)

6 Avlägsna sågbordsinsatsen. (Bild 10)

7 Lossa skruven (A) på klyvkniven och ställ in 
klyvknivens läge.

8 Ställ in avståndet till 10 cm (B) mellan sågbordet och 
klyvknivens överkant för maximal tjocklek. Kontrollera 
att avståndet (C) mellan bladet och klyvkniven är 3–5 
mm. (Bild 11)

9 Dra åt skruven (A) på klyvkniven och sätt dit 
sågbordsinsatsen.

10 Sätt dit klingskyddet. Se ”3.1 Ditsättning och 
borttagning av klingskydd” på sid. 17.

4.4 Längsgående kapning

 VARNING! Stå inte i sågklingans rotationsriktning när 
du kapar på längden.

1 Ställ in parallellanslaget så att det passa tjockleken 
på trästycket.

2 Lägg trästycket med den platta sidan mot sågbordet.

3 Tryck ena kanten av trästycket mot parallellanslaget. 

4 Tryck på startknappen (G) för att starta produkten. 
(Bild 12)

5 Skjut trästycket mot sågklingan. Se till att du skjuter 
trästycket längs parallellanslaget.

 VARNING! Håll ihop fingrarna och handflatan mot 
trästycket.

 VARNING! Ta bort handen från trästycket innan 
handen når klingskyddet.

6 Skjut trästycket genom klyvkniven.

 VARNING! Ta inte bort det kapade trästycket förrän 
sågklingan stannat helt och satts i viloläge. 

OBS! Använd stödrullar som stöd för långa trästycken.

4.5 Kapning av smala trästycken

Använd mataren för att kapa trästycken som är smalare än 
120 mm. (Bild 13)

 VIKTIGT! En sliten eller skadad matare måste alltid 
bytas.

4.6 Fassågning

1 Vrid inställningsvredet för att ställa in höjden på 
sågklingan. (Bild 14)

2 Ställ in parallellanslaget.

3 Kapa trästycket till önskad bredd.

4.7 Kapning av trä

1 Sätt sidoanslagen i ett av spåren i sågbordet och ställ 
in sidoanslagets vinkel.

2 Lossa vinkelinställningsvredet. (Bild 15)

3 Flytta vredet för att ställa in sågklingans vinkel.

4 Vrid vinkelinställningsvredet till låst läge. 

OBS! Använd spåret för att kontrollera så att händer och 
sidoanslag inte kommer åt klingskyddet.

5 Lägg trästycket på sågbordet och tryck det mot 
sidoanslaget. 

6 Tryck på startknappen för att starta verktyget.

7 Skjut sidoanslaget och trästycket mot klingan för att 
kapa trästycket. Kontrollera att trästycket är kapat 
hela vägen innan du släpper parallellanslaget.



192022_001

 VARNING! Håll inte handen på den sidan av 
trästycket som ska kapas. 

8 Tryck på stoppknappen (F). Kontrollera att sågklingan 
stannat helt innan du tar bort det kapade trästycket. 
(Bild 12)

5 Underhåll

5.1 Rengöring av produkten

 VARNING! Dra ut stickproppen och kontrollera 
att sågklingan har stannat helt före rengöring och/eller 
underhåll på produkten.

 ● Rengör produkten regelbundet. Använd en fuktig trasa 
med varmt vatten och milt rengöringsmedel. 

 VARNING! Se till att vatten inte tränger in i produkten. 
Elfara. 

 VIKTIGT! Starka rengöringsmedel eller lösningsmedel 
kan skada plastdelar på produkten.

 ● Kontrollera att säkerhetsanordningar, 
ventilationsöppningar och motorhus inte är smutsiga 
eller blockerade.

 ● Torka rent med ren trasa eller blås rent med tryckluft med 
lågt tryck.

5.1.1  Rengöring av kolborste

Låt alltid en behörig elektriker kontrollera kolborsten vid 
kraftig gnistbildning.

5.2 Byte av sågbordsinsats

 VARNING! Använd inte produkten om 
sågbordsinsatsen är sliten eller skadad. Risk för 
personskada!

1 Ta bort klingskyddet. Se ”3.1 Ditsättning och 
borttagning av klingskydd” på sid. 17.

2 Ta bort de försänkta skruvarna.

3 Avlägsna sågbordsinsatsen.

4 Den nya sågbordsinsatsen sätts dit i omvänd ordning 
för borttagning.

5.3 Byte av sågklinga

 VARNING! Dra ut stickproppen och kontrollera 
att sågklingan har stannat helt före rengöring och/eller 
underhåll på produkten.

1 Avlägsna sågbordsinsatsen. Se ”5.2 Byte av 
sågbordsinsats” på sid. 19.

2 Håll 10 mm U-nyckeln (A) på motoraxeln. (Bild 16)

3 Lossa muttern med en 24 mm skruvnyckel (B). Vrid 
muttern i klingans rotationsriktning.

4 Ta bort skruven (A), muttern (B) och brickan (C). (Bild 
16)

5 Ta bort den yttre klingflänsen och luta klingan för att 
ta bort den från den inre klingflänsen.

6 Rengör klingflänsen noga.

7 Den nya sågklingan sätts dit i omvänd ordning för 
borttagning.

OBS! Kontrollera att skäreggen på sågklingans tänder pekar 
framåt i rotationsriktningen.

8 Sätt dit och ställ in klingan. Se ”4.3 Inställning av 
klyvkniv” på sid. 18.

9 Sätt dit och ställ in klingskyddet. Se ”3.1 Ditsättning 
och borttagning av klingskydd” på sid. 17.

6 Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av produkten

Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande 
regler. Produkten får inte brännas.
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7 Tekniska data 

Tekniska data

Märkspänning 230 VAC, 50 Hz

Effektförbrukning, W 1500 

Varvtal, obelastad, varv/min 5000 

Klingdiameter, mm Ø 210 x 30

Bord, mm 502 x 465

Höjdinställning, mm 0–70

Klingans lutning, ° 0–45

Skärdjup 45°, mm 45

Skärdjup 90°, mm 70

Kabellängd, m 2

Anslutning, 
utsugningsanordning, mm

Ø 35

Mått (mm) 676 x 502 x 264

Vikt (kg) 10

Ljudtrycksnivå (LpA)1 99,6 dB (A), K = 3 dB

Ljudeffektnivå (LwA)2 112,6 dB (A), K = 3 dB

Ljudeffektnivå (LwA)3 115 dB (A), K = 3 dB

 VARNING!  Vibration vid faktisk användning kan 
avvika från det deklarerade värdet, beroende på hur 
produkten används och vilket material som bearbetas. 
Lämpliga skyddsåtgärder för användare måste fastställas 
utifrån faktiska användningsförhållanden, med hänsyn 
tagen till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och 
tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är intryckt.

1 Deklarerade värden för vibration och buller har fastställts 
enligt standardmetod och kan användas för jämförelse 
mellan produkter. Värdena kan också utgöra underlag för 
preliminär exponeringsbedömning. Uppmätta värden har 
fastställts enligt EN 62841-3-1:2014.
2 Uppmätt.
3 Garanterat.





008804 - 001 
2022-02-07

www.jula.com


	Blank Page
	Blank Page



