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Sortiment af knastskiveomskiftere udgår 
Udfasning sker i løbet af 2020
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Udfasningen sker i følgende trin:

1. januar 2020 
Sortimentet overgår til "Classic", hvilket betyder, at 
vi ikke længere har det på lager.

1. juli 2020 
Sortimentet overgår til "Limited", hvilket indebærer 
at der kan forekomme begrænsninger i tilgænge-
lighed.

30. september 2020 
Sidste bestillingsdato - efter denne dato accepterer
vi ikke længere bestillinger.

1. januar 2021 
Produkterne udgår.

ABB stopper med at producere 
knastskiveomskiftere, og sorti-
mentet udfases i løbet af 2020. 
Dette gælder alle produkter og 
komponenter tilknyttet alle ABB's 
serier af knastskiveomskiftere:
OC, OM, ON og OL. 

Tillhørende konfigurationsværktøj 
CamWeb og CamWeb2 udfases  
også.

Konfigurationsværktøj
Udfasningen af konfigurationsværktøjet CamWeb og 
CamWeb2 sker i følgende trin:

1. januar 2020: Der kan ikke længere oprettes brugere 
til CamWeb og CamWeb2.

1. juli 2020: Muligheden for at konfigurere nye 
knastskiveomskiftere bortfalder, og CamWebs 
indstilles på "read-only" og fortsætter derefter i 5 år.

Fremtidige behov
Ved fremtidige behov for knastskiveomskiftere henviser 
vi til Sontheimer Elektroschaltgeräte GmbH i Tyskland, 
som har et lignende produktudvalg og -godkendelser.

www.sontheimer.org/en
info@sontheimer.org
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Vi forbeholder os retten til at foretage 
tekniske ændringer eller ændre indholdet af 
dette dokument uden forudgående varsel. 
ABB påtager sig intet ansvar for eventuelle 
fejl eller udeladelser i dette dokument.

Vi forbeholder os alle rettigheder i 
dette dokument og i emnet og alle 
illustrationer heri. Al reproduktion, 
videregivelse til tredjemand eller brug 
af dets indhold - helt eller delvist - er 
forbudt uden skriftlig tilladelse fra ABB. 
Copyright© 2019 ABB. Alle rettigheder 
forbeholdes.
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