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[logo firmy]: Intertek 

Europejski certyfikat bezpieczeństwa produktów Inertek. 

Sygnatura. 1018094 

 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe przeznaczone do instalowania na terenach budów. 

 

Oznaczenie typu: G-BOX 
  
Posiadacz certyfikatu: Garo AB 

Södergatan 
335 25 Gnosjö 
SWEDEN 

  
Produkt jest zgodny z normami : EN 60439-1:1999+A1 

EN 60439-4:2004 
  
Data wygaśnięcia certyfikatu: 1 listopada 2014 
  
Informacje nt. Dyrektywy UE Produkt jest zgodny z postanowieniami 

Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC i 
spełnia wymagania oznaczenia CE. 

 

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku. 

 

Organ certyfikujący:  Inertek Semko AB, Product Certification Miejsce: Klsta – Sztokholm 
 

Podpisano: Pär Iggström       [podpis nieczytelny] Data: 29 czerwca 2012 

 

 

Niniejszy certyfikat został wydany zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku. 

 

 

 

 

 



[logo firmy]: Inertek 

Załącznik 
Sygnatura: 1018094 

Parametry techniczne 

Oznaczenie typu: G-BOX 
Napięcie znamionowe (V): 230/400 
Prąd znamionowy (A): 63 
Częstotliwość (Hz): 50 
Napięcie izolacji (V): 400 
Warunkowy prąd zwarciowy (kA): 10 
Rodzaj zabezpieczenia: Uziemienie ochronne 
Klasa IP: 44 
Kod IK: 08 
Nazwa marki: Garo 
Typ systemu uziemienia: TN-C (3P+PEN) 

TN-S (3P+N+PE) 
Informacja nt. Produktu: G-BOX jest modułowym typem rozdzielnicy używanym 

na terenach budów. Niniejszy raport obejmuje rodzaje 
znamionowe do 63A. Rozdzielnice mogą składać się z 
różnych rodzajów i konfiguracji gniazd przemysłowych 
(16-63A) i gniazd Schuko. Gniazda mogą być 
doposażone, ale nie dodaje się nowych modułów do 
rozdzielnicy gdy zostanie już użyta. 
 
Konfiguracja G-BOXa 
 
G-BOX    0     1    1    1   2    JFB 
1st            2nd 3rd  4th 5th 6th  7th 
 
1st – Oznaczenie typu 
2nd – Liczba 63A (3p+N+GND) gniazd przemysłowych 
3rd – Liczba 32A (3p+N+GND) gniazd przemysłowych 
4th – Liczba 16A (3p+N+GND) gniazd przemysłowych 
5th – Liczba 16A (2p+GND) gniazd przemysłowych 
6st – Liczba gniazd Schuko 
7th – Urządzenia uzupełniające np. różnicówka 
 
Obudowa: termoplastyczna 
Wejścia kablowe: Zależnie od typu, ale wspólne dla 
wszystkich jest: 
-  możliwość wybicia do 13 otworów na górze, 
odpowiednio dla: 
1 x Ø 20/50mm 
2 x Ø 20/32/40mm 
2 x Ø 26mm 
8 x Ø 20mm 



- jeden lub więcej otworów z tyłu 120 x 35mm. 
 
Osprzęt do G-BOXów: 
- Do montażu naściennego – uchwyt ścienny VFSG i VFG. 
- Uchwyt do wersji przenośnej HG oraz do wieszania na 
pionowych ścianach. 
- Statyw ochronny STG. 
 

Miejsce produkcji: Garo AB 
Södergatan 
335 25 Gnosjö 
SWEDEN 

 

Niniejszy certyfikat, obejmujący kontrolę produkcji, odpowiada wymaganiom Deklaracji Zgodności EC 

i wymaganiom oznaczenia CE na produktach zgodnie z  Dyrektywą Niskonapięciową. 

 

 

Organ certyfikujący:  Inertek Semko AB, Product Certification Miejsce: Klsta – Sztokholm 
 

Podpisano: Pär Iggström       [podpis nieczytelny] Data: 29 czerwca 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy certyfikat przeznaczony jest do wyłącznego użytku Klienta firmy Inertek i przekazany został zgodnie z umową o Certyfikacji 

pomiędzy firmą Inertek, a Klientem. Inertek ponosi odpowiedzialność na warunkach zapisanych w umowie. Inertek nie ponosi 

odpowiedzialności przed inną stroną niż Klient, zgodnie z zawartą umową, za wszelkie straty, wydatki i uszkodzenia wynikłe przy 

zastosowaniu niniejszego certyfikatu. Jedynie Klient posiada prawo do zezwolenia na kopiowanie i dystrybucję niniejszego certyfikatu i 

tylko w jego całości. Używanie znaku certyfikacji Inertek jest ograniczone do warunków zawartych w umowie. Jakiekolwiek dalsze użycie 

nazwy Inertek w celach sprzedażowych lub reklamowych certyfikowanego produktu wymaga wcześniejszej zgody firmy Inertek. Wstępne 

Oceny Fabryki oraz Usługi Kontynuacyjne są potrzebne do zapewnienia odpowiedniego użycia znaku Certyfikującego zgodnie z umową, 

natomiast nie są stosowane w celach zapewnienia kontroli jakości i nie zwalniają Klienta z jego obowiązków w tym zakresie. 


