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Sähkökeskuksia taloihin, asuntoihin ja toimitiloihin

Tähän esitteeseen on koottuna perustiedot tärkeimmistä tuotteistamme: ryhmä- ja mittauskeskuk-
sista, kotijakamoista, kehikkokeskuksista, kotelokeskuksista ja suojakaapeista. Räätälöimme kaikki 
tuotteet aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Meillä on pitkä kokemus ja vankka ammattitaito myös 
vaativien erikoiskohteiden sähkökeskuksista.

Tehtaamme ja varastomme sijaitsevat Lauttasaaressa. Toimintamme on SGS:n sertifioimaa. Kaikki 
tuotteemme ja prosessimme noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä sekä standardeja. 
Tutustu esitteeseemme ja ota yhteyttä!

Oy A. Urho Ab on vuonna 1917 
perustettu sähkökeskusten valmistami-
seen erikoistunut perheyritys. Valmis-
tamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
metallirunkoisia sähkökeskuksia sa-

neeraus- ja uudisrakennuskohteisiin.



Seinille tulevat alumiininrakenteiset mittarikeskuk-
semme kattavat kuusi eri kokoa: KOTIJAKAMOT

      Leveys Korkeus

     10 mod  210mm 500mm

     20 mod  210mm 850mm

     30 mod  210mm 1000mm

     40 mod  210mm 1200mm

     30 mod  420mm 500mm

     40 mod  420mm 700mm

metallirakenteiset
ryhmäkeskusten kanssa ulkoisesti yhtenäisen näköiset ja kokoiset
vierekkäin sijoitettuna siisti kokonaisuus
erilliset sivulle aukeavat ovet, kätisyys vaihdettavissa
varustetaan kaksiosaisella pistorasialla ja irrotettavalla kytkentäpaneelilla. 
kytkentäpaneelissa valittavissa aukotus keystone- tai lexcom-liittimille

    RYHMÄK. Leveys Korkeus

     20 mod  210mm 350mm

     30 mod  210mm 500mm

     24 mod  250mm 350mm

     36 mod  250mm 500mm

     34 mod  350mm 350mm

     51 mod  350mm 500mm

     42 mod  850mm 300mm* 

RYHMÄ- JA MITTAUSKESKUKSET

 
saneeraus- ja uudiskohteisiin, asuntojen, toimistojen ja muiden kuivien tilojen tarpeisiin
aina kohteeseen sopivat - kalustetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti
valmistettu tukevasta kuumasinkitystä ja pulverimaalatusta teräspellistä
varustettu saranoidulla magneettisalpaisella ovella, kätisyys vapaasti vaihdettavissa  
pohjasta avoin runko voidaan varustaa takalevyllä. 
siistit läpivientilaipat kaapeleita varten 
voidaan asentaa sekä pysty- että vaakaasentoon
kysy myös seinään upotettavia malleja
mittauskeskukset voidaan  varustaa etusulakkeilla

      MITTAUSK. Leveys Korkeus

     10 mod  210mm 500mm

     20 mod  210mm 850mm

     30 mod  210mm 1000mm

     40 mod  210mm 1200mm

     30 mod  420mm 500mm

     40 mod  420mm 700mm

   Nimellisvirta   In 80 A

   IP-luokitus  IP IP 30* Sisältää kotijakamon
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kosteiden ja pölyisten tilojen keskuksiksi kiinteistöihin ja teollisuuteen
räätälöidään aina tarpeiden ja suunnitelman mukaisiksi 
kotelojärjestelmä mahdollistaa keskuksen monipuolisen laajentamisen ja muokattavuuden
soveltuu haastavienkin keskustarpeiden toteuttamiseen
valmistettu tukevasta kuumasinkitystä teräspellistä hitsaamalla ja niittaamalla
pintakäsittelynä kestävä pulverimaalaus 
käyttötoimenpiteitä sisältävät kotelot kosketussuojataan sisältä muovilevyllä
toimitetaan telinekiskoilla ja varustettuna
voidaan varustaa lukittavalla yhtenäisellä ovella tai suojakaapilla

      Tuotetietoja

     Nimellisvirta  max 800A

     IP-luokitus  max Ip 44

     Kenttäleveys  450 mm

     Syvyys  140/230mm*

     Korkeus  300-1800mm*

     Väri  RAL 7032

     * Ei sisällä telinekiskoja

KOTELOKESKUKSET

www.urhooy.fi

KEHIKKOKESKUKSET

      Tuotetietoja

     Nimellisvirta  max 800A

     IP-luokitus  max Ip 30

     Kenttäleveydet  440/220 mm

     Syvyys  120/170mm*

     Korkeus  90-6000mm*

     Väri  Al / RR20

     * Ei sisällä telinekiskoja

kuivien tilojen keskustarpeisiin 
modulaarinen laajentuva rakenne soveltuu lähes kaikenlaisiin keskuksiin
kevyt ja kestävä alumiiniprofiilirunko
valkoiseksi polttomaalatut kuumasinkittyä teräspeltiä olevat kannet
läpivientilaipoilla varustetut kaapeliläpiviennit 
lähtevien ja syöttävien kaapelien suunnat on sovittavissa tapauskohtaisesti
varustettavissa lukittavalla suojakaapilla tai ovella
käytämme testattuja ja laadukkaita komponentteja
keskukset valmistettu ja koestettu EN-61439 -standardin mukaisesti
toimitetaan telinekiskoilla ja varustettuna



Seinille tulevat alumiininrakenteiset mittarikeskuk-
semme kattavat kuusi eri kokoa: SUOJAKAAPIT

seinäänkiinnitettävät peltikaapit - suojaavat sähkökeskusta julkisissa tiloissa
valkoisella pulverimaalilla viimeistelty kuumasinkitty teräspelti
saatavilla myös ulkotiloihin sopivia alumiinikaappeja ja muita kokoja

    Leveys Korkeus Syvyys

    760mm  1900mm 350mm

    980mm  1900mm 350mm

   1200mm  1900mm 350mm

   1450mm  1900mm 350mm

   1860mm  1900mm 350mm

Valmistamme kaikki keskukset räätälöityinä
Sertifioidut ja testatut FI-merkin omaavat keskukset

LAATU JA TOIMIVUUS

Toimitamme valmiit keskukset suoraan työmaalle

Oy A. Urho Ab
Lauttasaarentie 16, 

piharakennuksen alakerta 
00200 Helsinki

Puhelin: 09 6829370
Sähköposti: urhooy@urhooy.fi

www.urhooy.fi

Seinille tulevat alumiininrakenteiset mittarikeskuk-
semme kattavat kuusi eri kokoa:KESKUSTARVIKKEET

Varastostamme löytyy kattava valikoima sähkökeskusten komponentteja 
muunmuassa seuraavilta valmistajilta:
Katko, Ensto, Ouneva, Eaton, Chint, Hager, GE, Eti, Danfoss, Entrelec, FTG/Elkutec
Myymme myös peltiä ja sormisuojamuovia valmiiksi leikattuna tarpeen mukaisesti


