LAITELUOKAT 1-6, KOTITALOUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAT JA DUAL-USE -LAITTEET (B2C)
WEEE 1 Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

WEEE 4 Suuret laitteet (> 50 cm)

Koodi

Esimerkkejä laitteista

6401

6101

Jää- ja viileäkaapit
Pakastimet

6112

Ilmastointilaitteet
Huoneilman jäähdytyslaitteet
Split-laitteistot, jäähdytysteho max. 5 kW
Pistotulppaliitännäiset jäähdyttimet
Kompressiokäyttöiset kosteudenpoistimet
Absorboivat kosteuden poistavat laitteet
Lämpöpumput
Maalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Poistoilmalämpöpumput

6115

Öljyä tai muuta nestettä kuin vettä
sisältävät lämmittimet ja
lämmönvaihtolaitteet

6406
6407

WEEE 5 Pienet laitteet (< 50 cm)
2953
2954
6501

WEEE 2 Näyttöpäätelaitteet,
monitorit ja yli 100cm 2 näytöllä
varustetut laitteet
6202

Televisiot (ja DVD/VHS-yhdistelmät

6204

LCD- ja plasmanäytöt (ilman TV-viritintä)
Monitorit
Päätelaitteet
Järjestelmät

6205

Kannettavat tietokoneet
Taulumikrot
Digitaaliset valokuvakehykset

6502

WEEE 3 Lamput
2513
2514
2515
2516
2517

Loisteputket
Energiansäästölamput, pienloistelamput
HID-lamput
LED-lamput ja LED-putket
Muut ongelmajätelamput

Pesukoneet, astianpesukoneet, mankelit
Kuivauskaapit- ja rummut (vaatteille)
Sähköliedet, uunit ja mikroaaltouunit sekä muut ruuan valmistukseen
käytettävät isot laitteet
Suuret sähkö- ja elektroniikkatyökalut (mm. sirkkelit, tasohöylät,
painepesurit, generaattorit jne.)
Ompelukoneet, saumurit, neulonta- ja kudontakoneet
Huippuimurit, keskuspölynimurit, liesituulettimet
Ilmanpuhdistuslaitteet ja -systeemit
Tuuletus-, poistotuuletus-, ja ilmanvaihtolaitteet
Pistotulppaliitännäiset lämmittimet huoneissa ja rakennuksissa

6503

6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6519
6504
6505

Palovaroittimet: ionisoivat (keskipaino 200 g/kpl)
Palovaroittimet: Muu laitteet
Pölynimurit, mattoharjat, silitysraudat, ultraäänipesurit
Ompelukoneet, saumurit, neulonta- ja kutomakoneet
Alle 50 cm mikroaaltouunit ja liedet
6506
Pöytätuulettimet, ilmankostuttimet, -puhdistimet, -raikastimet
Leivänpaahtimet, pöytägrillit, vohveliraudat, sähkövatkaimet
6508
Kahvinkeittimet, kahvi-/teekoneet, vedenkeittimet, kahvimyllyt
Sähköveitset, veitsen- ja kynänteroittimet, sähkönitojat, paperinsilppurit
Hiustenleikkuukoneet, parranajokoneet, shaverit, karvanleikkurit,
hiustenkuivaimet, sähkösavukkeet, sähköhierojat, jalkakylvyt, sekä muut
6509
vartalonhoitovälineet
Keittiö-, henkilövaa´at
Rintapumput, vauvanruuanlämmityslaitteet, sterilointilaitteet mm. tuttipulloille
Irralliset auton lämmityslaitteet, jalkineiden kuivaimet
Radiot, kelloradiot, stereoyhdistelmät (FM/CD/MP3/AV)
AV-vahvistimet, autokaiuttimet
Digi-, verkko-, web- ja videokamerat
Digiboksit, DVD-soittimet, VHS-nauhurit, DVD/kotiteatteriyhdistelmät
Kannettavat mediatoistolaitteet (MP3, radiot, DVD/CD-soittimet)
Kuulokkeet, mikrofonit
Kaukosäätimet
Ovikamerat, -puhelimet, -kellot
Musiikki-instrumentit ja -kaiuttimet (alle 50 cm, paino alle 10 kg)

6510
6511

Musiikki-instrumentit ja kaiuttimet (yli 50 cm, keskipaino 10 kg)
Aurinkosähköpaneelit (yli 50 cm)
Metallirunkoiset lämmittimet
Kiukaat
Sähkötakat
Ruostumattomat lämminvesivaraajat
Pinnoitetut lämminvesivaraajat
Muovi- ja kivirakenteiset tai nestetäytteiset lämmittimet
Vartalonhoitoon tarkoitetut laitteet (solarium, poreallas jne.)
Suuret lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
Sähköiset liikkumavälineet (sähköpotkulaudat, segweyt ymv.)
Valaisimet (muut kuin käsivalaisimet ja kausivalot)
Tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten
Pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut
Generaattorit
Akkulaturit, ja -startterit
Sähköautonlaturit
Kaikki virtalähteet ja jännitettä muuttavat laitteet, (esim.
muuntajat ja invertterit), kännykän laturit
Sähkö- ja elektroniikkalelut
Vapaa-ajan ja urheiluvälineet
Kuume- ja verenpainemittarit, sekä muut laitteet sairauden,
vamman tai vajaavuuden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun,
hoitoon ja lievittämiseen
Pienet tarkkailu- ja valvontalaitteet
Lämmityksen säätölaitteet, termostaatit, elektroniset hanat ja
suihkusekoittajat
Kosteusvahdit ja -mittarit, etäisyysmittarit, energiankulutusmittarit
Ylijännitesuojat (ja jatkojohdot ylijännitesuojalla)
Älylukitus
UPS-laitteet
Sulakkeet, sähköasennustarvikkeet, kaapelit
Sääasemat
Jyrsijäkarkottimet
Pöytäkellot, seinäkellot, rannekellot, digitaaliset ajastimet
Pienet valaisimet
Käsivalaisimet, joulukoristevalot ja kausivalot
Aurinkosähköpaneelilla varustetut pienet laitteet

LAITELUOKAT 1-6, KOTITALOUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAT JA DUAL-USE -LAITTEET (B2C)
Kuluttajatuote (B2C) on tuote, jota voidaan sitä
muuntamatta käyttää kotitalouksissa. Tuotteet, jotka
eivät täytä tätä kriteeriä, ovat yritystuotteita (B2B).

WEEE 6 Pienet tieto- ja teletekniset laitteet (< 50 cm)
Koodi

Esimerkkejä laitteista

6602

PC-tietokoneet, verkkotietokoneet, nauhatallentimet, USB -muistit,
muistikortit, pienet teollisuuden PC-laitteet, USB hub IT -lisälaitteet

6603

Tietoa keräävät ja jalostavat laitteet, GPS-laitteet, peruutustutkat ja kamerat, itkuhälyttimet
Käsitietokoneet, pöytä-, tasku- ja tieteislaskimet
Viivakoodinlukijat, tarrakirjoittimet
Hiiret, näppäimistöt, IT lisälaitteet
Verkkolaitteet (laajakaistareitittimet, tukiasemat ja kytkimet)
Pelikuulokemikrofoni tietokoneeseen
Kuorsaustopperi ja unenseurantalaite (puhelimeen liitettävä)
RFID-, SIM -kortit
Selfiekepit

6605

6606

Kopiokoneet ja tulostimet
Telefaxit
Sähkökirjoituskoneet, ja skannerit,
monitoimilaitteet
Videoprojektorit ja -tykit
Tulostustarvikkeet
Matka-, lanka- ja muut puhelimet
Puhelinvastaajat
Langattomat puhelimet (DECT, VoIP, SkyPe)
LA- ja satelliittipuhelimet
Kuulokkeet ja bluetooth -kuulokkeet
puhelimeen tai tietokoneeseen

Sillä, onko tuote myyty kotitaloudelle vai yritykselle, ei ole
merkitystä määrittelyssä. Myöskään se, myykö yritys
tuotteita suoraan yritykselle tai esimerkiksi jälleenmyyjän
kautta yritykselle, ei ratkaise asiaa. Toimitus-, jakelu- tai
myyntiketju eivät siis ole ratkaisevia tuotteen statusta
määriteltäessä.

Kaikki lamput luokitellaan kuluttajatuotteiksi.

WEEE-LAITELUOKAT 1-6, AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN SOVELTUVAT LAITTEET (B2B)
WEEE 1 Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, ammattilaiskäyttöön tarkoitetut

WEEE 5 Pienet laitteet, ammattilaiskäyttöön tarkoitetut (< 50 cm)

Koodi

Esimerkkejä laitteista

6594

Pienet raha- ja tuoteautomaatit (pl. jäähdytetyt)

6190

Lämmityksen ja jäähdytyksen ammattilaisratkaisut teollisuudessa
ml. kylmäautomaatit ja muut suuret laitteet, joita käytetään elintarvikkeiden
ym. jäähdyttämiseen, säilyttämiseen, jakeluun tai varastointiin

6597

Teollisuuden työkalut ja -koneet (alle 50 cm)

6598

Valaistus- ja valaistuksen säätöratkaisut, kuvan ja äänen esitystekniikkaratkaisut
ammattilaiskäyttöön (alle 50 cm)

6599

Terveydenhuollon tutkimuksen, tarkkailun ja valvonnan ammattilaitteet (alle 50 cm)

WEEE 4 Suuret laitteet, ammattilaiskäyttöön tarkoitetut (> 50 cm)
6491

6492
6493

IT-ammattilaisratkaisut
Palvelimet
Storaget
Reitittimet
Verkkolaitteet
Kiinteät verkkoasennukset
IT-ammattilaisratkaisut
Suuret tulostimet ja kopiokoneet
3D-tulostimet

6495

Valaistus- ja valaistuksen säätöratkaisut, kuvan ja
äänen esitystekniikkaratkaisut ammattilaiskäyttöön
Valaistut mainoskyltit
Kiitoradan lähestymisvalot

6496

Teollisuuden työkalut ja -koneet, > 50 cm
(hitsaus, poraus, jyrsintä, pakkaaminen ymv.)

6498

Terveydenhuollon, tutkimuksen, tarkkailun ja
valvonnan ammattilaitteet, > 50 cm

Suuret raha-automaatit
Suuret tuoteautomaatit (pl. jäähdytetyt)
Robottilaitteet, ihmisnäköiset asiointi- ja
neuvontarobotit ymv.

6499

Ammattilaisratkaisut sähkön tuottamiseen,
jakeluun, lataukseen, ohjaukseen,
automaatioon
Suuret sähköautolaturit

WEEE 6 Pienet tieto- ja teletekniset laitteet
ammattilaiskäyttöön tarkoitetut (< 50 cm)
6692

Teollisuus-PC:t
Data Center verkkolaiteratkaisut
Ammattimaiset GPS -laitteet
Sisätilatoistimet ja sisätilapaikantimet
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