
Kontrollenheter inte tillverkade för kyla
Användningsområdet är begränsat när det gäller temperaturen, lägsta temperaturen är 
samma som den Skatteverket kräver, + 5 grader. 
Även när det gäller luftfuktigheten finns det problem, sistnämnda har inte knallen någon 
som helst möjlighet att skydda mot luftfuktighet som överstiger 85%. Luftfuktigheten kan 
som synes i bifogade tidningsklipp även överstiga de angivna 85% vid mycket vackert 
väderförhållande.
SMHI.... Om luften är för torr kan elektroniska komponenter få problem med statisk 
elektricitet och är fuktigheten för hög kan det bli problem med kondens som ökar risken för 
överslag. .....http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910

CleanCash® Användar- och installationsmanual 
http://www.origum.se/doc/192316779.pdf
12. Tekniska data Matningsspänning: 12-18 V Effektförbrukning: max 3 W Mått: 195 x 146 x
31 mm Vikt: 0,37 kg Driftstemperatur: +5 - +40 °C, max 85 % luftfuktighet Belastning 
ovanifrån: Max 5 kg

Pos Plus II Kontrollbox TYP A+C
http://www.postronic.se/admin/UploadFile.aspx  ?
path=/UserUploadFiles/Produkter/Ovrigt/PosPLUS-Postronic.pdf

Temperatur Lagring -55 till 90ºC, Drift +5 till 70 ºC Fukt 10-85 % RH 

Skatteverkets författningssamling
Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
Område: Kassaregister
Utkom från trycket: 16 januari 2009

12 kap. Krav på säkerhet, prestanda, tillförlitlighet och användningsmiljö 
Temperatur       
20 § En kontrollenhet ska klara den användningsmiljö den är avsedd för och minst klara 
temperaturområdet + 5 °C till + 40 °C .

Luftfuktighet
21 § En kontrollenhet ska klara den användningsmiljö den är avsedd för och minst klara 
luftfuktigheten 10-85% utan att kondensation uppkommer som är skadlig för enheten.

SKVFS 2009:3 
5 § (5 § ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013) En kontrollenhet får endast 
användas i en användningsmiljö eller utsättas för en miljö som den är certifierad för.
Ett kassaregister får endast användas i en användningsmiljö eller utsättas för en miljö som 
anges i dess tillverkardeklaration. 

(Beträffande luftfuktigheten skriver Elsäkerhetsverket så här i sitt senaste förtydligande:
 Tänk också på att kyla, värme, kondens, UV-ljus (solen) kan påverka en pparats säkerhet 
negativt.)

Högre luftfuktighet i Växjö än Amazonas
I natt var luftfuktigheten i Växjö 100 procent och i Kalmar 99 procent, enligt vädertjänsten Storm Geos 
prognoser,  Det innebär att den absoluta fuktigheten i luften är högre än i Brasilien - och Kongo.
KVÄLLSPosten Publicerad 30 jul 2014 10:11 
http://www.expressen.se/kvallsposten/hogre-luftfuktighet-i-vaxjo-an-amazonas/

Hög luftfuktighet i hela landet
- Direkt ovanligt är det inte, säger Kjell Flyman, meteorolog på SMHI.
Publicerad 13 aug 2007 08:41 EXPRESSEN 
http://www.expressen.se/nyheter/hog-luftfuktighet-i-hela-landet/
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