SERTIFIKAATTI
Viitteemme:

FI/40524

HEL-CERT191200830-01

Tuote

Mittari- ja ryhmäkeskusjärjestelmä

Tyyppi

BEAGLE

Sertifikaatin haltija

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot

InA 25 A, Un 400 V, 50 Hz, Icw <10 kA, 3/N/PE, IP34, IK08
Suojausluokka I

Muita tietoja

Energiamittaritila (SFS 5601): TM2
Mitat 450 x 700/950/1500 x 160 mm
Aine: Teräs
Asennustapa: pinnalle asennettava, seinäkiinnitys ja pylväskiinnitys
BEAGLE järjestelmään kuuluvat tyypit, katso tämän Sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardit

EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassaolo

Tämä sertifikaatti on voimassa 2024-12-27 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on
täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että
mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen
markkinoille saattamista.
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SGS Fimko Ltd
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Sixten Lökfors
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This document is issued by the Company under its General Conditions
of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and
jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained
hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention
only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s
sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate
parties to a transaction from exercising all their rights and obligations
under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or
falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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Valmistaja

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuapaikka

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Directiivi informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CEvaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset
tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

Lisätieoja

Beagle järjestelmään kuuluvat tyypit:
Beagle 34xx…
xx = johdonsuoja-automaattien määrä
P25 = päävarokkeet: 3 x 25 A varokepesät
PR = pistorasia 1 kpl schuko 16 A ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
JAL = kiinteällä jalustalla
Y = ylijännitesuoja, kaasupurkaus
YVP = ylijännitesuoja, varistori
SST = johdonsuojakatkaisijat B-käyrällä, sis. sulaketarvikkeet 25A
B-kaari, sisältäen 25 A sulake tarvikkeita
Lisävarusteet:
Jalusta 450/550, iskulujuus IK09
Kaapelisuoja
Pylväsasennuspakkaus
JAL-kansi 450
Liitinpaketti beagle

Perustuu testauksiin:

277854-1, 262192-1, 298475-1
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