
Technické informace 502 - 541

Přehled typů 542 - 552

KV-malé rozváděče 134 - 197
do 63 A, 3-54 modul. jednotek 

Rozváděčový systém s dveřmi 198 - 291
do 250 A

Rozváděčový systém Mi 292 - 447
do 630 A

Systémy kabelových vývodů 476 - 501

DK-kabelové krabicové rozvodky 10 - 133
1,5-240 mm²

Obsah

Prázdné skříně pro rozvaděče nízkého 452 - 475
napětí v souladu s ČSN EN 62 208

Mi-typové výrobky 448 - 451
do 400 A, IP 44-65

SK-přenosná zásuvková rozbočnice 
IP 44
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Společnost Hensel, s.r.o. byla založena v roce 1992 s předmětem

podnikání prodej, distribuce a sestavování rozváděčů nízkého napětí 

společnosti Hensel.

Společnost Hensel, s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem poskytuje 

svým zákazníkům technické poradenství v oblasti rozváděčů nízkého 

napětí a instalační techniky. Společnost je stálým dodavatelem 

elektroinstalačních zařízení pro Český a Slovenský trh. Výrobky jsou 

distribuovány sítí partnerských elektro-velkoobchodů.

Naše společnost má již od roku 1997 certifi kován systém jakosti podle 

mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001. 

Certifi kace podle uvedené normy znamená komplexní systém řízení jakosti 

při návrhu, výrobě a ověřování výrobku.
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Oddělení prodeje +420 416 828 500

Oddělení konstrukce +420 416 828 520

Vedoucí nákupu +420 416 828 542

Vedoucí výroby  +420 416 828 523

Expedice +420 416 828 560

Fax prodej +420 416 828 222

Důležitá telefonní a faxová spojení:

www.hensel-electric.czInfo

Česká republika 
Hensel s.r.o.
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Zastoupení v zahraničíPobočky v zahraničí

Česká republika

Hensel s.r.o.

www.hensel-electric.cz

Maďarsko

Hensel Hungaria Villamossági Kft, 

www.hensel.hu

Polsko

Hensel Polska Sp. z o. o.

www.hensel.com.pl

Rusko

OOO Hensel + Mennekes Elektro

www.hensel-mennekes.ru

www.hensel-electric.ru

Indie

Hensel Electric India Pvt. Ltd

www.hensel-electric.in

Turecko

Hensel Electric Turkey Ltd.

www.hensel-electric.com.tr

Čína

Hensel (Qingdao)

Electrical Installation and 

Distribution Systems Co. Ltd 

www.hensel-electric.cn

Společnost

Již od roku 1931 HENSEL vyvíjí a vyrábí inovativní řešení pro elektrické rozvody v budovách. Vysoce kvalitní 

termoplasty se používají v elektrických instalacích tam kde je požadvek na vysokou odolnost vůči vlivům okolí 

jako je prach či vlhkost. 

Nejvyšší kvalita pro vysoké požadavky

Mateřská firma v Německu

Africa

Angola

Egypt

Kenya

Mozambique

South Africa

America

USA

Asia

Bangladesh

Bhutan 

China

India

Indonesia

Japan

Kazakhstan

Malaysia

Maldives

Myanmar

Pakistan

Philippines 

Singapore

Sri Lanka

Taiwan 

Thailand

Europe

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic 

Denmark

Estonia

Finland

France

Great Britain

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Montenegro

Netherlands 

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

Middle East

United Arab 

Emirates 

Bahrain

Iran

Kuwait

Oman

Qatar

Saudi Arabia

Oceania

Australia

New Zealand
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Internacionální 
zastoupení
Pobočky v zahraničí: 

-  Česká republika, Madarsko, Polsko, 

Čína, Indie, Turecko, Rusko

- Partneři ve více než 60 zemích

Moderní výrobní zkušenosti, 
 chytrá logistika
 Moderní automatizované zpracování 

plastů ve dvou provozech

 Pokročilé výrobní postupy zpracování 

kovů a povrchových úprav.

 Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a 

moderní strojový park zaručují kvalitu 

výrobků a kvalitní zpracování

 Koordinace a kontrola všech logistických 

a skladovacích procesů a zasílání výrobků 

do celého světa.

Inovativní program moderních systémů elektroinstalace a rozvodů učinil z fi rmy Hensel 

jeden z  vedoucích podniků v jištění, větvení, rozvádění a přeměně elektrické energie 

na trhu. S produkty poskytovanými na přání, které se vyvíjejí speciálně pro požadavky 

národních a mezinárodních aplikací, zaručujeme uživatelům vysoký užitek. Neboť jejich 

spokojenost je měřítkem našeho konání.

Abychom našim zákazníkům zajistili i v budoucnu náskok na trhu, investujeme stále 

do vývoje, výroby a do základního a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Stále rostoucím 

požadavkům na IT systémy v éře internetu, vysoké rychlosti reakce a rozsáhlé 

dosažitelnosti čelíme stále novými investicemi pro garantovanou dostupnost systému.

Náskok díky inovaci 
 a kvalitě

Na rozhodujícím místě trvale 

spolupracujeme na vývoji národních a 

mezinárodních norem a můžeme tak 

kdykoliv nechávat vniknout cenné know-

how do naší vývojové práce. Tím se dále 

zlepšuje a pro budoucnost zajišťuje vysoká 

úroveň kvality našich výrobků.

6
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Testování kvality u fi rmy Hensel
 Stárnutí plastů

 Odolnost proti zkratu

 Test elektromagnetické kompatibility 

EMC

 Požární odolnost

 Teplotní limity

 Funkční test

 Stupeň krytí

(Ochrana proti prachu a vodě)

 Nárazuvzdornost

 Teplotní odolnost

 Odolnost proti korozi

 Kontrola rozměrů laserovou projekcí

Elektrotechnické výrobky 
nejvyšší kvality 

Vyšší standard kvality zajišťuje našim 

partnerům rozhodující výhody na trhu. 

Všechny provozy fi rmy Hensel 

splňují požadavky normy

DIN-ISO 9001-2008.

 Interní řízení kvality

 Moderní zkušební metody

 bankách a pojišťovnách

 dolech

 provozech se zpracováním kovů, dřeva a papíru

 provozech vodního hospodářství a odpadních vod 

 rekreačních a obchodních střediscích

 hotelích a kinosálech

 průmyslových, podnikatelských a účelových stavbách

 elektrárnách 

  a všude tam, kde se elektrická energie jistí, větví, rozvádí a transformuje

 nemocnicích a klinikách

 kulturních domech

 hospodářských usedlostech

 námořním prostředí

 fotovoltaických zařízeních

 školách a univerzitách

 stadionech a sportovních střediscích

 čerpacích stanicích a u dálkových potrubí

 telekomunikaci

 stavbách tunelů a silnic

 budovách dopravní infrastruktury 

 bytové výstavbě 

 cementárnách

Oblasti aplikace
Výrobky Hensel zajišťují elektrickou bezpečnost v/na:

Obecně tam, kde jsou vlivem prašného a vlhkého prostředí 

kladeny vyšší požadavky na elektroinstalace jsou v odvětví 

nízkonapěťových výrobků požadovány normám odpovídající 

výrobky s vyšší kvalitou.  

Certified
Management
System

DIN EN ISO 9001:200879
30

0/
Q

M
/0

3.
95

made in GERMANY
since 1931



Ke stažení
Na našem internetovém portálu nabízíme ke stažení různé 

katalogy, produktové informace a informační materiály.

Sociální sítě

Novinky od fi rmy Hensel na Facebooku!

facebook.com/henselelectric

Sledujte nás na Twitteru!

twitter.com/henselelectric

Videa od fi rmy Hensel na You Tube!

youtube.com/henselelectric
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Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci Hensel a vždy mějte aktuální informace.

Je dostupná v obchodu Google Play a v ofi ciálním obchodu Apple iTunes.

Hensel  APP

Objevte naše montážní videa 

výhody výrobků a návody k našim výrobkům  ve zkratce

informativní spoty na youtube.com/henselelectric

Videa

Více o naší společnosti najdete na 

našem propagačním videu



   | 9

Podpora 
projektování
 Projekční software

www.enyguide.eu

 Portal I 61439

Podpůrná platforma pro distribuční 

technologii udržuje novou normu 

ČSN EN 61 439 pod kontrolou na 

stránce

www.hensel-electric.de/61439

 Průvodce pro návrh a konstrukci 

rozváděčů do 630 A dle 

ČSN EN 61439 / EN 61439

Mobilní 
prezentace
Národní i mezinárodní mobilní prezentace 

systémových řešení i vyvoje novinek. 

Výstavy
Mezinárodní i národní

Váš odborný partner
Rychlá podpora při akutních 

problémech na stránce

Školení
Vysoce kvalifikovaní lektoři, moderní semináře a školící místnosti a nejnovější 

prezentační techniky.

Zákaznická řešení
 Individuální rozváděčové aplikace na poptávku zákazníků. 

 Individuální řešení v souladu s normami

VŠE K TÉMATU 

DIN EN 61439!


