E-sirkulære BØ/2011/11
Spenningsindikator TAG 2020 trekker tilbake fra markedet.
Doculivenummer: 201101220

Dato: 08.09.2011

Beskrivelse:
Viktig info om spenningsindikator TAG 2020.
Umiddelbar stans i bruk!

Informasjon og eventuelt tiltak:
Produsenten Melby Skandinavia informerer at spenningsindikatoren (blå type) trekkes tilbake fra markedet.

Alle som har denne utgaven må ta kontakt med Melbye på mail: spenningsindikator@melbye.no og oppgi
følgende info: firmanavn, kontaktperson, telefonnummer, antall indikatorer, spenningsnivå og
mottakeradresse for den nye(hvit type) indikatoren.
Ny type indikator vil være klar til levering allerede mandag 12 september.

Vedlegg:
Mail fra Melby Skandinavia:
På bakgrunn av tilbakemeldinger og signaler fra markedet de siste dager om produktets funksjonsstabilitet,
velger vi å be alle brukere om å stanse bruk av indikatoren TAG 2020.
Det som kan skje med detektoren er at den ikke indikerer spenning på spenningsatt anleggsdel. Dette til tross
for at den indikerer med grønn lampe.
Vi har fått 3 tilfeller i Norge og produsenten i Frankrike jobber på spreng med å få oversikt over problemet. Til
nå vet vi at indikatoren virker som den skal etter at den er produsert, men over tid har vi sett tilfeller der det
oppstår problemer med indikatorens minnefunksjon.
Vi beklager de ulemper dette medfører, men av sikkerhetshensyn finner vi denne informasjonen nødvendig.
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det tilgjengelig.
Vær vennlig og distribuer denne informasjonen til de som kan ha nytte av den!
Vi ber om at alle henvendelser rettes mot denne mailadressen: ms@melbye.no eller telefonnummer 63 87 01 50 eller 400 06
858.

Med vennlig hilsen
Melbye Skandinavia Norge as

Spørsmål?
Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar,
e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft til personalet som jobber med Elkraft.
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