
— 
Från brytare till tryckknapp
Impulsfjädern gör installationen enklare 

Alla ABB:s strömställare har fått nya 
insatser. Till dessa finns nu ett 
efterlängtat tillbehör: en impuls-
fjäder som förvandlar brytaren till 
tryckknapp. Samma fjäder kan 
användas till alla nya insatser; trapp, 
kron och 3x1-pol.
 
Fjädern kan sättas bakom varje
vippa. Insatserna har alltid samma 
data, 16AX, både med och utan 
monterad fjäder.

ABB har gjort om bytarinsatserna så det går att 
komplettera med en impulsfjäder och skapa en  
tryckknapps funktion.

• Använd impulsfjäder PJ4.10 med E-nummer: 
18 151 71.

• Det är samma fjäder till alla nya insatser; trapp, 
kron och 3x1-polig.

• För kron kan man använda 1 eller 2 fjädrar efter  
behov. För trepolig kan man använda 1, 2 eller 3 
fjädrar.

• Insatserna har alltid samma data, dvs 16AX, både 
med och utan monterad fjäder.

E-nummer Typ Beskrivning Förpackning

18 151 71
 

PJ4.10 Impulsfjäder för ABB:s 
nyaste strömställarinsatser
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—
Med impulsfjädern 
omvandlar du smidigt 
brytaren till en 
tryckknapp.  
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—
ABB AB
Lågspänningsprodukter
Tel: 021 32 50 00
E-Mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com

abb.se/lagspanning

—
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska
ändringar eller ändra innehållet i detta  
dokument utan föregående meddelande. 
När det gäller inköpsorder ska de överens-
komna uppgifterna råda. ABB tar inget  
ansvar för eventuella fel eller eventuell 
brist på information i detta dokument.

Vi förbehåller oss alla rättigheter till detta
dokument och dess innehåll. Reproduk-
tion, användning och spridning till tredje
part eller utnyttjande av innehållet - helt
eller delvis - är förbjudet utan föregående
skriftligt samtycke från ABB.
Copyright © 2017 ABB
Alla rättigheter förbehållna

— 
Så ser du skillnad på ABB:s nya och äldre 
strömställarinsatser

—
Fjädern PJ4.10 kan bara 
användas till ABB:s nyare 
insatser.

Den nya har markerad 
orienteringsriktning Ljusgrått bakstycke

Vitt bakstycke
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