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HLAVNÍ KATALOG
č.11
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Jmenovitý proud
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Krytí

max. 16 A

IP 31

max. 32 A

IP 44
IP 54

Oblast využití
odolávající
povětrnostním vlivům,
pro nechráněnou
venkovní montáž

IP 55
IP 55 při použití ESM
IP 65
IP 65 při použití ADM
IP 65 s atestací
Nema 4X schválené
pro UL/CSA
IP 66
IP 66 při použití ASM
IP 66/67
IP 69

I, ochrana izolací

Doplňková ochrana
Residual Current Circuit
Breaker (Proudový chránič)
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Česká republika
Hensel s.r.o.

Roudnice
nad Labem
Praha

Důležitá telefonní a faxová spojení:
Společnost Hensel, s.r.o. byla založena v roce 1992 s předmětem

Oddělení prodeje

+420 416 828 500

podnikání prodej, distribuce a sestavování rozváděčů nízkého napětí

Oddělení konstrukce

+420 416 828 520

společnosti Hensel.

Vedoucí nákupu

+420 416 828 542

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

Vedoucí výroby

+420 416 828 523

svým zákazníkům technické poradenství v oblasti rozváděčů nízkého

Expedice

+420 416 828 560

napětí a instalační techniky. Společnost je stálým dodavatelem

Fax prodej

+420 416 828 222

elektroinstalačních zařízení pro Český a Slovenský trh. Výrobky jsou
distribuovány sítí partnerských elektro-velkoobchodů.
Naše společnost má již od roku 1997 certiﬁkován systém jakosti podle
mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001.
Certiﬁkace podle uvedené normy znamená komplexní systém řízení jakosti
při návrhu, výrobě a ověřování výrobku.

Info
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Společnost
Nejvyšší kvalita pro vysoké požadavky
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.

Mateřská firma v Německu

Pobočky v zahraničí

Zastoupení v zahraničí

Česká republika

Africa

Europe

Slovakia

Hensel s.r.o.

Angola

Austria

Spain

www.hensel-electric.cz

Egypt

Belgium

Sweden

Maďarsko

Kenya

Croatia

Switzerland

Hensel Hungaria Villamossági Kft,

Mozambique

Czech Republic

Turkey

www.hensel.hu

South Africa

Denmark

Ukraine

Polsko

America

Hensel Polska Sp. z o. o.

USA

www.hensel.com.pl

Estonia
Finland
France

Middle East
United Arab
Emirates

Asia

Great Britain

Rusko

Bangladesh

Bahrain

Hungary

OOO Hensel + Mennekes Elektro

Bhutan

Iran

Iceland

www.hensel-mennekes.ru

China

Kuwait

Ireland

www.hensel-electric.ru

Oman

India

Israel

Qatar

Indonesia

Italy

Saudi Arabia

Japan

Latvia

Kazakhstan

Lithuania

Malaysia

Luxembourg

Maldives

Montenegro

Myanmar

Netherlands

Indie
Hensel Electric India Pvt. Ltd
www.hensel-electric.in
Turecko
Hensel Electric Turkey Ltd.
www.hensel-electric.com.tr

Pakistan

Norway

Čína

Philippines

Poland

Hensel (Qingdao)

Singapore

Portugal

Electrical Installation and

Sri Lanka

Romania

Distribution Systems Co. Ltd

Taiwan

Russia

www.hensel-electric.cn

Thailand

Serbia

Oceania
Australia
New Zealand
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Náskok díky inovaci
a kvalitě
Inovativní program moderních systémů elektroinstalace a rozvodů učinil z ﬁrmy 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.

Na rozhodujícím místě trvale
spolupracujeme na vývoji národních a
mezinárodních norem a můžeme tak
kdykoliv nechávat vniknout cenné knowhow do naší vývojové práce. Tím se dále
zlepšuje a pro budoucnost zajišťuje vysoká
úroveň kvality našich výrobků.

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.

Internacionální
zastoupení
Pobočky v zahraničí:
- Česká republika, Madarsko, Polsko,
Čína, Indie, Turecko, Rusko
- Partneři ve více než 60 zemích
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Obecně tam, kde jsou vlivem prašného a vlhkého prostředí
kladeny vyšší požadavky na elektroinstalace jsou v odvětví

79300/QM/03.95

Elektrotechnické výrobky
nejvyšší kvality
Certified
Management
System

nízkonapěťových výrobků požadovány normám odpovídající

DIN EN ISO 9001:2008

výrobky s vyšší kvalitou.
Vyšší standard kvality zajišťuje našim

Testování kvality u ﬁrmy Hensel

partnerům rozhodující výhody na trhu.

Stárnutí

Všechny provozy ﬁrmy Hensel
splňují požadavky normy
DIN-ISO 9001-2008.
Interní

řízení kvality

Moderní

zkušební metody

plastů

Odolnost
Test

proti zkratu

elektromagnetické kompatibility

EMC
Požární

odolnost

Teplotní

limity

Funkční

test

Stupeň

krytí

(Ochrana proti prachu a vodě)
Nárazuvzdornost
Teplotní

odolnost

Odolnost
Kontrola

proti korozi

rozměrů laserovou projekcí

Oblasti aplikace
Výrobky Hensel zajišťují elektrickou bezpečnost v/na:
 bankách a pojišťovnách
 dolech
 provozech se zpracováním kovů, dřeva a papíru
 provozech vodního hospodářství a odpadních vod

made in GERMANY
since 1931

 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
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Hensel APP
Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci Hensel a vždy mějte aktuální informace.
Je dostupná v obchodu Google Play a v oﬁciálním obchodu Apple iTunes.

Videa
Objevte naše montážní videa
výhody výrobků a návody k našim výrobkům ve zkratce
informativní spoty na youtube.com/henselelectric

Více o naší společnosti najdete na
našem propagačním videu

Ke stažení
Na našem internetovém portálu nabízíme ke stažení různé
katalogy, produktové informace a informační materiály.

Sociální sítě
Novinky od ﬁrmy Hensel na Facebooku!
facebook.com/henselelectric

Sledujte nás na Twitteru!
twitter.com/henselelectric

Videa od ﬁrmy Hensel na You Tube!
youtube.com/henselelectric
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Výstavy

Školení

Mezinárodní i národní

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

Podpora
projektování
Projekční

software

www.enyguide.eu
Portal

I 61439

Podpůrná platforma pro distribuční

stránce

Mobilní
prezentace

www.hensel-electric.de/61439

Národní i mezinárodní mobilní prezentace

technologii udržuje novou normu
ČSN EN 61 439 pod kontrolou na

Průvodce

pro návrh a konstrukci

TU
TÉMA
VŠE K
39!
4
1
6
N
DIN E

systémových řešení i vyvoje novinek.

rozváděčů do 630 A dle
ČSN EN 61439 / EN 61439

Váš odborný partner
Rychlá podpora při akutních
problémech na stránce
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové
rozvodky
• 1,5 až 240 mm²
• krytí: IP 54-67
• Jsou testovány u VDE podle mezinárodní
normy ČSN EN 60670-22 / IEC 60670-22

Srovnávací tabulky

14 - 17

Tabulka náhrad kabelových krabicových rozvodek

18 - 19

Se svorkami nebo bez svorek

20 - 31

Pro hliníkové (Alu) a měděné (Cu) vodiče

32 - 38

Pro nouzové osvětlení a s ekvipotenciální svorkovnicí

39 - 42

Se svorkami pro odbočení hlavního vedení

43 - 45

S řadovými svorkami pro hliníkové (Alu) a měděné (Cu) vodiče

46 - 51

Odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci

52 - 73

„Vodotěsné“ pro utěsnění zalévací hmotou
pro nechráněnou venkovní instalaci a prostředí s extrémními podmínkami

74 - 83

Požárně odolné
se zachováním funkčnosti

84 - 97

Pro rozvody v trubkách a instalačních lištách

98 - 100

S kabelovými vstupy přes integrované elastické
membrány ve dně a stěnách

101 - 108

Příslušenství

109 - 120

Technická příloha

121 - 133

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování
(např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách
www.hensel-electric.cz
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Nová krabice Hensel.

www.enycase.eu

winner
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Variabilní kabelové vstupy
průchozí a utěsněné

Vstup

kabelu přes integrované elastické těsnicí membrány

Membrány

nebo předlisy lze snadno
odstranit v případě potřeby instalace
kabelových vývodek

Vstup

kabelu je možný i skrz dno

Moderní technologie připojení
inovační a ﬂexibilní

Různé

pozice umístění svorek a
možnosti montáže
Dvě svorkovnice - i různých velikostí,
do průžezu 10 mm2

Zvýšená

úroveň umístění svorkovnic
nabízí víc prostoru pro kabeláž
Možnost připojení několika vodičů
na pól
Zajištění proti samovolnému uvolnění

Všechny

svorkovnice se 2 svorkami
na každý pól
Připojení vodičů různých průřezů
Připojení vodičů různých typů - tuhý
a slaněný

Rozsáhlé příslušenství
dokonalé vybavení

Vždy

k dispozici vnější stěnové úchyty

Pásek

pro uchycení víka zabraňuje
jeho pádu.

Rychle

uzavíratelné otočením o čtvrt
otáčky
Předloha pro etikety je dostupná na
internetu na stránce www.hensel-electric.de - Část Downloads
(soubory pro stažení)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

D 9025, D 9125

Nové typy
DK 0202 G
DK 0402 G*
DK 0404 G

1,5-4 mm²

D 9045
DK 0604 G*
DK 0606 G

2,5-6 mm²

K 9065

4-10 mm²

K 9105
DK 1610 G*

10-16 mm²

---

DK 1616 G

10-25 mm²

K 9255

DK 2525 G

16-35 mm²

K 9355

DK 3535 G

K 9502

odpadá

K 9504

DK 5054 G

K 9505

DK 5055 G

D 9020
D 9120

DK 0200 G

D 9040

DK 0400 G

K 9060

DK 0600 G

K 9100

DK 1000 G

---

DK 1600 G

K 9250

DK 2500 G

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

bez svorek

D 9220

DK 0200 R

1,5-2,5 mm²

D 9225

16-50 mm²

bez svorek

DK 0202 R
DK 0402 R*
bez svorek

D 9240

1,5-4 mm²

D 9245

DK 0400 R
DK 0404 R
DK 0604 R*

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž
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pro nouzové
osvětlení

DK 1010 G

pro Cu vodiče

DK 1006 G*

DK-kabelové krabicové rozvodky

D 9041

DK 0402 A

1,5-4 mm²

K 9061

DK 0604 A

6-16 mm²

K 9351

DK 2516 A

1,5-50 mm²

KF 9251

KF 3550 A

1,5-50 mm²

KF 9501

KF 5050 A

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

6-25 mm²

K 9259

DK 2524 S

6-25 mm²

K 9258

DK 3525 S

6-35 mm²

K 9509

DK 3534 S

6-35 mm²

K 9507

DK 5035 S

6-25 mm²

K 9508

odpadá

6-25 mm²

K 9503

odpadá

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

RD 9123

RK 0203 T

RD 9125

RK 0205 T

RD 9127

RK 0207 T

RD 9045

RK 0405 T

RD 9041

RK 0610 T

RK 9062

RK 0612 T

RK 9064

RK 0614 T

1,5-2,5 mm²

1,5-4 mm²

RK 9109

RK 1019 T

RK 9104

RK 1024 T

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

1,5-2,5 mm²
1,5-4 mm²

FK 7045

FK 0402
FK 0404

1,5-6 mm²
1,5-6 mm²
1,5-10 mm²

FK 7105

FK 0604
FK 0606
FK 1610

1,5-16 mm²

FK 7165

FK 1616

1,5-6 mm²

---

FK 1606

1,5-2,5 mm²

---

FK 1608

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

1,5-2,5 mm²

s řadovými
svorkami

Nové typy

se svorkami
pro odbočení
hlavního
vedení

Předchozí typy

s izolační
celistvostí a
zachováním
funkčnosti

Provedení:

pro
Al a Cu
vodiče

Srovnávací tabulky

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

KF 9025

1,5-4 mm²

KF 9045

2,5-6 mm²

KF 9065

4-10 mm²

KF 9105

6-16 mm²

---

Nové typy
KF 0202 G
KF 0402 G*
KF 0404 G
KF 0604 G*
KF 0606 G
KF 1006 G*
KF 1010 G

10-25 mm²

KF 9255

KF 2525 G

KF 9355

KF 3535 G

16-50 mm²

KF 9505

KF 5050 G

KF 9020

KF 0200 G

KF 9040

KF 0400 G

KF 9060

KF 0600 G

KF 9100

KF 1000 G

---

KF 1600 G

KF 9250

KF 2500 G

KF 9350

KF 3500 G

KF 9500

KF 5000 G

1,5-2,5 mm²

KF 5025
KD 5025

1,5-4 mm²

KF 5045
KD 5045

2,5-6 mm²

KF 5065
KD 5065

4-10 mm²

KF 5105
KD 5105

6-16 mm²
10-25 mm²
16-35 mm²
16-50 mm²

bez svorek

--KF 5255
KD 5255
KF 5355
KD 5355
KF 5505
KF 5020
KD 5020
KF 5040
KD 5040
KF 5060
KD 5060
KF 5100
KD 5100
--KF 5250
KD 5250
KF 5350
KD 5350
KF 5500

KF 0202 B
KF 0402 B*
KF 0404 B
KF 0604 B*
KF 0606 B
KF 1006 B*
KF 1010 B
KF 1610 B*
KF 1616 B
KF 2525 B
KF 3535 B
KF 5050 B
KF 0200 B
KF 0400 B
KF 0600 B
KF 1000 B
KF 1600 B
KF 2500 B
KF 3500 B
KF 5000 B

odolné proti povětrnosti

KF 1616 G

16-35 mm²

bez svorek
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KF 1610 G*

DK-kabelové krabicové rozvodky

bez předlisů

bez předlisů

Předchozí typy

Nové typy

KF 8020

KF 0200 H

KF 8040

KF 0400 H

KF 8060

KF 0600 H

KF 8100

KF 1000 H

---

KF 1600 H

KF 8250

KF 2500 H

KF 8350

KF 3500 H

KF 8500
KF 4020
KD 4020
KF 4040
KD 4040
KF 4060
KD 4060
KF 4100
KD 4100
--KF 4250
KD 4250
KF 4350
KD 4350
KF 4500

KF 5000 H

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

KF WP 3025

1,5-4 mm²

KF WP 3045

2,5-6 mm²

KF WP 3065

4-10 mm²

KF WP 3105

KF 0200 C
KF 0400 C
KF 0600 C
KF 1000 C
KF 1600 C
KF 2500 C
KF 3500 C

odolné proti povětrnosti

Provedení:

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

KF 5000 C

Nové typy
WP 0202 G
WP 0402 G*

WP 0604 G*
WP 0606 G
WP 1006 G*
WP 1010 G
WP 0202 B

1,5-2,5 mm²

KF WP 2025

1,5-4 mm²

KF WP 2045

2,5-6 mm²

KF WP 2065

4-10 mm²

KF WP 2105

WP 0402 B*
WP 0404 B

vodotěsné

WP 0404 G

WP 0604 B*
WP 0606 B
WP 1006 B*
WP 1010 B

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Kritéria výběru

Aplikace

Elektrické funkce
Rozbočování
a spojování
měděných vodičů

Rozbočování a
spojování hliníkových a měděných
vodičů

 Prostory normální
 Prostory vlhké a mokré
 Chráněná venkovní instalace
(podrobnosti v části Technické detaily)
 Na hořlavé části budov
 Budovy s převážně hořlavými materiály
 Prostory se zvýšeným nebezpečím požáru
Směrnice: VDS 2005, VDS 2046, VDS 2033,
DIN VDE 0100 část 482

Strany 21-31
Strany 99-107

Strany 33-38

 Instalace kabelových kanálů

Strany 99-100

 Zachování funkce v případě požáru

Strany 85-97

 Vodotěsné zapouzdření ,
v nechráněném venkovním prostředí

Strany 75-83

 ”Odolnost proti vlivům počasí “,
pro nechráněnou venkovní instalaci
 Zvýšená odolnost v případě požáru
”odolnost proti vznícení a bez halogenů“

Strany 53-73

 Pro obvody nouzového osvětlení

Strany 40-41

 S ekvipotenciální svorkovnicí

Strana 42

PA
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Pro zapojení
vodičů s tuhým i
ﬂexibilním jádrem

Svedení více
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky
Předchozí
typy

Nové
typy

D 9025 Z
D 9125 Z

---

DK 0202 GZ
DK 0402 GZ
DK 0404 GZ
DK 0604 GZ
DK 0606 GZ
DK 1006 GZ
DK 1010 GZ
DK 1610 GZ
DK 1616 GZ

K 9255 Z

DK 2525 GZ

K 9355

DK 3535 G

D 9045 Z
K 9065 Z
K 9105 Z

K 9502

odpadá

K 9504

DK 5054 G

K 9505
D 9020 Z
D 9120 Z
D 9040 Z

DK 0200 GZ
DK 0400 GZ

K 9060 Z

DK 0600 GZ

K 9100 Z

DK 1000 GZ

DK 5055 G

---

DK 1600 GZ

K 9250 Z

DK 2500 GZ

DK-kabelové krabicové rozvodky

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

pro chráněné instalace
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo
metrické předlisy

s

elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku
instalace kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno dobře
viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro upevnění víka (podrobnosti viz popis produktu)
popisný štítek
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
se dvěma svorkami na každý pól
na každý pól možno připojit vodiče různých průřezů a typů
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových dutinek.
různé polohy svorkovnice a možnosti upevnění
materiál: polypropylén nebo polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
20 | www.hensel-electric.cz

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0202 GZ
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek,
rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0402 GZ
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0404 GZ
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 0604 GZ
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 0606 GZ
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylen)

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1006 GZ
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylen)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 1010 GZ
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PP (polypropylen)

180

5pólové

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 1610 GZ
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 1616 GZ
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2525 GZ
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 3535 G
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

295

5pólové

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5054 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

355

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK 5055 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 7055
16-50 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7004
16-70 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 16-70 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7005
16-70 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 16-70 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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DK-kabelové krabicové rozvodky

K 1204
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

600

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0200 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

93

62

93

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

DK 0400 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

104

70

104

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0600 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

130

77

130

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1000 GZ
bez

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál

PP (polypropylen)

180

s

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 1600 GZ
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

materiál

210

přiložené

2xM25/32/40

PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2500 GZ
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

přiložené

PC (polykarbonát)

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3500 G
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

materiál

295

přiložené

PC (polykarbonát)
2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 5000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

materiál

355

se

PC (polykarbonát)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Se svorkami pro Al i Cu vodiče

upínací

svorky pro hliníkové a měděné vodiče
krytí IP 66, v případě vinutých kabelů IP 54 s kabelovými vývodkami
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
materiál: polypropylén nebo polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C / 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
stupeň
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0402 A
1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~
se

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, vodiče
se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
V případě, že používaný kabel není zcela kruhového průřezu, je
nutno pro dosažení krytí IP 54 použít vývodky typu AKS nebo
ASM
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5pólové

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 250 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0604 A
1,5-4 mm², Cu/Alu 3~
se

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f,
4 x 4 mm² sol/f, vodiče se zasunou do šroubové svorky,
technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
V případě, že používaný kabel není zcela kruhového průřezu, je
nutno pro dosažení krytí IP 54 použít vývodky typu AKS nebo
ASM
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5pólové

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 400 V a.c./d.c.
20 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba
ošetřit tukem
neobsahujícím kyseliny ani
zásady a okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 2516 A
6-16 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f,
4 x 16 mm² sol/s/f, vodiče se zasunou do šroubové svorky,
technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
76 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

KF 3550 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

spojovacími svorkami
na každý pól 2 x 1 x 1,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 2 EDK 40, těsnící rozsah
Ø 11-30 mm, IP 65
pro krytí IP 66 / IP 67 / IP 69 je nutné objednat kabelové vývodky
AKM samostatně (viz systémy kabelových vstupů LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky

materiál

295

5pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
12,0 Nm 16-50 mm²
PC (polykarbonát) s GFS

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku
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Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 5050 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

spojovacími svorkami
na každý pól 2 x 1 x 1,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 2 EDK 40, těsnící rozsah
Ø 11-30 mm, IP 65
pro krytí IP 66 / IP 67 / IP 69 je nutné objednat kabelové vývodky
AKM samostatně (viz systémy kabelových vstupů LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky

materiál

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
12,0 Nm 16-50 mm²
PC (polykarbonát) s GFS

K 7051
2,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 2,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

Ui = 750 V a.c./d.c.
Cu, 150 A
Alu, 120 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 7042
10-95 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 10-95 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7052
10-95 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 10-95 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1204
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

DK-kabelové krabicové rozvodky

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

600

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2401
35-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 35-240 mm², vodiče se vkládají do
svorky zepředu, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
850 A
26,0 Nm 35-120 mm²
55,0 Nm 150-240 mm²
PC (polykarbonát)

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro obvody nouzového osvětlení
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické
předlisy

kabelové

krabicové rozvodky s červeným víkem pro obvody nouzového osvětlení
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace
kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro uchycení víka, podrobnosti viz popis produktu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
se dvěma svorkami na každý pól
na každý pól možno připojit vodiče různých průřezů a typů
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových dutinek.
různé polohy svorkovnice a možnosti upevnění
materiál: polypropylén nebo polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035, s červeným víkem RAL 3000.
s ekvipotenciální svorkovnicí
s
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DK-kabelové krabicové rozvodky
pro obvody nouzového osvětlení
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 0202 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0402 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0404 R
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0604 R
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

DK 0200 R
bez

materiál

93

62

93

svorek
červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylen)

DK 0400 R
bez

materiál

PP (polypropylen)

104

70

104

svorek
červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro obvody nouzového osvětlení
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
s ekvipotenciální svorkovnicí
kabelové vstupy přes násuvné ucpávky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DP 9026
4-25 mm² / 4-10 mm², Cu
se

svorkami
1 x 4-25 mm2 + 5 x 4-10 mm2 (16 mm² sol)
s ekvipotencionální svorkovnicí
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál
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PS-polystyren termoplast

50

88

připojení

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro odbočení hlavního vedení pro CU vodiče,
plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

vícestupňové

předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
popisný štítek
materiál: polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
kabelový
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DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro odbočení hlavního vedení, pro měděné vodiče, plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 2524 S
6-25 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*,
odbočovací svorka 6-16 mm² r, 4-10 mm2 f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

4pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3525 S
6-25 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*,
odbočovací svorka 6-16 mm² r, 4-10 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

295

5pólové

2xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3534 S
6-35 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 16-35 mm² r, 10-25 mm² f*,
odbočovací svorka 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

295

4pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 5035 S
6-35 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 16-35 mm² r, 10-25 mm² f*,
odbočovací svorka 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro odbočení hlavního vedení, pro měděné vodiče, plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Se svorkami pro Al i Cu vodiče
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické
předlisy

šítky

svorek bez popisu
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku
instalace kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro uchycení víka, podrobnosti viz popis produktu
popisný štítek
se dvěma svorkami na každý pól
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových
dutinek.
materiál: polypropylén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
s
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DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 0203 T
1,5-2,5 mm²
3

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadové svorky WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)

RK 0205 T
1,5-2,5 mm²
5

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadových svorek WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

RK 0207 T
1,5-2,5 mm²
7

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadových svorek WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)

RK 0405 T
1,5-4 mm²
5

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 500 V a.c./d.c.
28 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

řadových svorek WKM 4/15
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 0610 T
1,5-4 mm²
10

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

RK 0612 T
1,5-4 mm²
12

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

RK 0614 T
1,5-4 mm²
14

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

RK 1019 T
1,5-4 mm²
19

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

180

pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 1024 T
1,5-4 mm²
24

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní
instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

testováno

VDE, DNV GL - certifikát č.: TAE00000EE, Ruský námořní registr
pro lodní dopravu - dokument č.: 250-A-1180-108795
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
stupeň krytí IP 66 / IP 67/ IP69 s kabelovými vývodkami jako
příslušenstvím, dočasné zaplavení až 1 metr, max. 15 minut
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
stěnové úchyty součástí balení
v souladu s regulačními limity pro budovy s požadavky protipožární
ochrany stavby DIN VDE 0100 Část 482 (německá norma)
bez halogenu: nízká toxicita, slabé uvolňování kouře
odolnost vůči povětrnostním vlivům: UV odolné, vodě odolné, teplotně
odolné
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0202 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1610 G
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1616 G
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

| 55

DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 2525 G
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 3535 G
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5050 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 G
bez

materiál

93

62

93

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 G
bez

materiál

104

70

104

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 G
bez

materiál

130

77

130

svorek
jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS

KF 1000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál

180

se

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1600 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

210

se

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 3500 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

materiál

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS
2xM25/40/50
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 5000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

355

se

2xM25/40/63

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0202 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0606 B
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm²
sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1610 B
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm²
sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1616 B
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 2525 B
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 3535 B
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5050 B
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0200 B
bez

materiál

93

62

93

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 B
bez

materiál

104

70

104

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 B
bez

materiál

130

77

130

svorek
jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS

KF 1000 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál
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PC (polykarbonát) s GFS

180

se

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1600 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

210

se

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 3500 B
bez

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

kabelové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

materiál

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS
2xM25/40/50
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 5000 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

355

se

2xM25/40/63

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní
instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

testováno

VDE, DNV GL - certifikát č.: TAE00000EE, Ruský námořní registr
pro lodní dopravu - dokument č.: 250-A-1180-108795
otvory pro kabelové vstupy lze vrtat individuálně
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
stupeň krytí IP 66 / IP 67/ IP69 s kabelovými vývodkami jako
příslušenstvím, dočasné zaplavení až 1 metr, max. 15 minut
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
stěnové úchyty součástí balení
v souladu s regulačními limity pro budovy s požadavky protipožární
ochrany stavby DIN VDE 0100 Část 482 (německá norma)
bez halogenu: nízká toxicita, slabé uvolňování kouře
odolnost vůči povětrnostním vlivům: UV odolné, vodě odolné, teplotně
odolné
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0200 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M20
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

93

62

104

70

130

77

93

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M25
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

104

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál
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2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

130

bez

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1000 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

180

stěny

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1600 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M40
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

210

stěny

2,6 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

255

stěny

2,7 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 3500 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

295

stěny

3,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5000 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M63
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

tloušťka stěny - spodní díl
materiál
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3,2 mm
PC (polykarbonát) s GFS

355

stěny

122

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M20
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

93

62

104

70

130

77

93

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M25
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

104

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

130

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1000 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

180

stěny

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1600 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M40
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

210

stěny

2,6 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

tloušťka stěny - spodní díl
materiál
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2,7 mm
PC (polykarbonát) s GFS

255

stěny

112

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 3500 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

295

stěny

3,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5000 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M63
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

355

stěny

3,2 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou
pro venkovní instalace a použití v prostředích s extrémními
podmínkami s rizikem kondenzace a pronikání vody, jakož i pro
instalaci v zemi bez zatížení dopravou

utěsněním

kabelové krabicové rozvodky pomocí zalévací hmoty se zcela
zabrání pronikání vody a vytváření kondenzátu.
po sejmutí víka lze provést měření.
pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno
odstranit
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0202 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

130

77

130

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
se

svorkami
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0202 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

130

77

130

svorkami
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0606 B
1,5-6 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
se

svorkami
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

GH 0350
sada zalévací hmoty, 350 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 0500
sada zalévací hmoty, 500 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 0850
sada zalévací hmoty, 850 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 1200
sada zalévací hmoty, 1200 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
Včetně kabelových vývodek

zachování

funkčnosti v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v závislosti
na použitých kabelech zaručujících zachování funkčnosti
zachování izolační integrity PH120 v souladu s normou BS EN 50200 v
kombinaci s požárně odolnými kabely
šroubová kotva, vysoce tepelně odolná keramická svorka E30 až E90 a
kabelové vývodky ve standardní výbavě
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
materiál: PC-GFS polykarbonát
barevný odstín: oranžová, RAL 2003
zkouška žhavou smyčkou podle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C,
těžce vznětlivý, samozhášivý
odolnost proti nárazu IK 09 (10 Joulů)
stupeň krytí: IP 65/66
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DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 0402

PH120

Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol a 2 x 2,5 mm² sol
ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové

104

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 0404

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-4 mm², Cu

65/66

104

70

104

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

70

104

svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové krabicové rozvodky
schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 0604

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

65/66

130

77

130

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové
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77

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 0606

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

130

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 1606

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

155

92

210

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol
další (šestá) svorka pro 4 x 1,5 mm² sol nebo 2 x 2,5 mm² sol a
PE svorka
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 1608

PH120

Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu
10pólové

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol und 2 x 2,5 mm² sol
ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 4 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

65/66

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

svorkovnice

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové krabicové rozvodky
schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 1610

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-10 mm², Cu
5pólové,

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

155

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-16 mm², Cu
5pólové

Ui = 400 V a.c./d.c.
76 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

E30
E60
E90

65/66

155

92

210

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 40,
těsnicí rozsah Ø 11-30 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace
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92

Ui = 400 V a.c./d.c.
57 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 1616

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

210

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
Kabelové vstupy přes zabudované vývodky

zachování

funkčnosti v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v závislosti
na použitých kabelech zaručujících zachování funkčnosti
zachování izolační integrity PH120 v souladu s normou BS EN 50200 v
kombinaci s požárně odolnými kabely
ochrana proti náhodnému dotyku zůstává zachována
upevnění pomocí nainstalovaných vnějších nástěnných úchytek
tunelové komory pro velké průřezy do 50 mm2
komunikační rozváděč E30 pro montáž připojovacích lišt pro sdělovací
zařízení
materiál: lakovaná ocel
barevný odstín: oranžová, RAL 2003
odolnost proti nárazu IK 10 (20 Joulů)
stupeň krytí: IP 66
nízké požární zatížení
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DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 9025

PH120

Rozvodná skříň Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Spojovací skříň Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu
5pólová

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

2xM32

PH120

Rozvodná skříň 1,5-4 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-10 mm², Cu
5pólové

Ui = 400 V a.c./d.c.
40 A
1,2 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

E30
E60
E90

89

Ø8,2

170
150

200
160

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 32 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 8-23 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace
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2xM32

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
0,5 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 9105

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

89

150
110

170
150

Ø8,2

na každý pól 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol,
4 x 1,5 mm² sol, 2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 32 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 8-23 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM32

2xM32

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 9255

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-16 mm², Cu

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
(odstraňte ochranu drátu)
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 40 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 11-30 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

Ø8,2

5pólové

E30
E60
E90

Ui = 400 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

| 91

DK-kabelové
krabicové rozvodky

se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 6505

E30
E60
E90

Rozvodná skříň E90 16-35 mm², Cu
Spojovací skříň E90 16-50 mm², Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Pro připojení kabelů větších
průřezů do 50 mm²
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Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
4,0 Nm
vnější úchytky pro upevnění
na stěnu ušlechtilá ocel materiálové číslo 1.4462, třída
odolnosti IV,
skříň včetně víka a
upevňovacích šroubů
ušlechtilá ocel - materiálové
číslo 1.4571,
třída odolnosti III
práškově lakovaný

Prostor skříně poskytuje
dostatek prostoru pro
kabeláž.

280
276

138

Ø8

530
515

na každý pól 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r,
2 x 50 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
namonované kabelové vývodky 2x ASS 63,
rozsah utěsnění Ø 20-48 mm
na každé delší straně jsou 2 zaslepené otvory pro vývodky M 50
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Prysmian a Eupen na třídu
zachování funkčnosti E90, viz osvědčení o zkoušce č.:
P-1011 DMT DO, ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

1xM63

2xM50

2xM50

1xM63

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 9259

E30

Rozvodná skříň 1,5-10 mm², Cu
kabelová

krabicová rozvodka s jištěnou odbočkou
01 - pojistkový spodek Neozed
5pólové (2x spojovací svorka, 2x rozbočovací svorka a 2x svorka
pro ochranný vodič), připojení 1,5-10 mm2 sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 40 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 11-30 mm
zachování funkčnosti E 30 na základě DIN 4102 část 12
použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas
stavebního a dozorového úřadu
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Nexans na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032
platné do 20.3.2018, ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ
- Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

Ø8,2

D

Ui = 400 V a.c.
40 A
2,0 -2,4 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 9259, s jištěnou odbočkou
Použitelné pro nouzové osvětlení na stavbách s velkou plošnou rozlohou.
Jištěním jednotlivých odboček je možné skupinu nouzových světel, s odvoláním na
DIN VDE 0108, napájet jedním přívodním kabelem.
Když bude v případě požáru jedno nebo více nouzových světel poškozeno, vybaví předřazená
pojistka a zajistí, že napájecí okruhy hlavního přívodního vedení zůstávají nepřerušeny.
Použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas stavebního a dozorového
úřadu!

L1
L2
L3
N
PE
PE
FK 9259
Nutno zohlednit selektivitu
jištění!

F1
(D 01)

Spotřebič
Nouzové
osvětlení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
komunikační skříň

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 5000

E30

Komunikační rozváděč E30
k zabudování sdělovacích přívodů
bez

svorek
montážních úchytek pro upevnění maximalně 2
sdělovacích přívodů
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
kabelové vývodky na 4 stranách na každé 1 x do Ø 36 mm a
4 x do Ø 14 mm
přiložené šroubové kotvy jsou použitelné pro beton ≥ C20/25,
B25 do ≤ C50/60, B55
použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas
stavebního a dozorového úřadu
všeobecné stavební povolení DIBt: Z-86.1-37, Celsion Brandschutzsysteme, ke stažení na www.hensel-electric.de > FK 5000
- Dokumenty

285
255

materiál

ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 5110
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení bezšroubové pro 10 dvojitých žil
způsob

připojení pájecí špička - šroub bez nutnosti odizolování
vodiče
pro montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
Izolovaný vnější průměr 0,7 až 1,6 mm
s upevňovacími šrouby
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
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Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

155

255

včetně

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
komunikační skříň

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 5120
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení bezšroubové pro 20 dvojitých žil
způsob

připojení pájecí špička - šroub bez nutnosti odizolování
vodiče
pro montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
Izolovaný vnější průměr 0,7 až 1,6 mm
s upevňovacími šrouby
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

FK 5210
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení šroubové pro 10 dvojžilových kabelů
způsob

připojení šroub - šroub
montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
s upevňovacími šrouby
s popisným páskem
pro

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

FK 5220
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení šroubové pro 20 dvojžilových kabelů
způsob

připojení šroub - šroub
montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
s upevňovacími šrouby
s popisným páskem
pro

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

| 95

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vývodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

AKMF 20
Kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

4,0 Nm

AKMF 25
Kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

7,5 Nm

AKMF 32
Kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

AKMF 40
Kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment
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10,0 Nm

DK-kabelové krabicové rozvodky

EDKF 20
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 20

65/66

těsnící

rozsah Ø 6-13 mm
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 25
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 25

65/66

těsnící

rozsah Ø 9-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 32
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 32

65/66

těsnící

rozsah Ø 8-23 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 40
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 40

65/66

těsnící

rozsah Ø 11-30 mm
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se zachováním funkčnosti
kabelové vývodky
(IP 66 pouze ve spojení s rozvodkou typu FK 9xxx)

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

stěna

kabelového kanálu se jednoduše vyřízne v požadované šířce.
se mohou vkládat z přední strany.
kabel se neprovléká!
montážní vývodka DPS 02 (IP 54)
dokonalé řešení pro instalaci montážní lišty.
ukončení lišty: násuvný lištový adapter pro spojení s krabicovou rozvodkou.
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
šrouby víka z nerezové oceli V2A s rychloupínacím závitem. Zkrácení doby
montáže víka o 2/3.
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
kabely
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DP 9025
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

50

88

5pólové

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DP 9221
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

139

50

119

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
5pólové

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DP 9222
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

139

50

119

2 svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
5pólové

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DPC 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
pružinových svorek FIXCONNECT®
5pólový na každý pól 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, technika připojení
svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
technologie

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
PS-polystyren termoplast

50

119

139

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DP 9020
bez

svorek
instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

50

88

pro

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DP 9220
bez

139

50

119

svorek
instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
pro

4x násuvná
ucpávka

materiál

PS-polystyren termoplast

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DPS 02
Násuvná ucpávka pro dodatečná vybavení
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
dodatečné vybavení
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

ERA 20
Násuvný trubkový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
instalační trubky
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

EKA 20
Násuvný lištový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
mini-lišty 20 x 20 mm
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro chráněné instalace
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

využití

membrán nepožaduje žádný nástroj - stačí vsunout kabel a je hotovo.
krytí IP 55.
stěna se třemi kabelovými vstupy
součástí výbavy je zátka pro utěsnění původně využitých membrán po
úpravě instalace
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
šrouby víka z nerezové oceli V2A s rychloupínacím závitem. Zkrácení doby
montáže víka o 2/3.
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo bílá RAL 9016.
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DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9325 Z
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

47

88

5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9345
1,5-4 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9320 Z
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

102 | www.hensel-electric.cz

47

88

10

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9340
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9330
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

materiál

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

PS-polystyren termoplast
3x elastická
membrána

DE 9350
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

Příslušenství:

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9326
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

47

88

5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9346
1,5-4 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9321
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9341
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána
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52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
10

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9331
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

PS-polystyren termoplast
3x elastická
membrána

DE 9351
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DK ZE 10
Držák vázacího pásku (pro odlehčení tahu kabelu)
sada

s 10 kusy
instalaci zasunutím do dna DK- krabicové rozvodky
pro vázací pásky do šířky 6,5 mm
pro

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

76

53

76

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
stěny s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
5pólové

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

DE 9220
bez

materiál
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PS-polystyren termoplast

76

53

76

svorek
s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
stěny

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9226
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

76

53

76

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
stěny s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
5pólové

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

DE 9221
bez

materiál

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

PS-polystyren termoplast

76

53

76

svorek
s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
stěny

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK ZE 10
Držák vázacího pásku (pro odlehčení tahu kabelu)
sada

s 10 kusy
instalaci zasunutím do dna DK- krabicové rozvodky
pro vázací pásky do šířky 6,5 mm
pro

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

DE MB 10
stěnové úchyty
stěnové
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10

70
55
18
6

úchyty 10 ks
Plast
pro rychlou montáž kabelových rozvodek DE 922. a DN 20..
materiál:

10

ø6

6

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Příslušenství

Nosné lišty
Svorkovnice

110
111 - 113

Popisný štítek, kabelové vývodky

114

Systém zajištění kabelu proti vytržení, stěnové úchyty, popisný štítek,
kabelové vývodky a násuvné adaptéry

115

Popisný štítek, plombovací sada, stěnové úchyty

116

Montážní příruby, odlehčovač tahu kabelu, prachové uzávěry

117 - 118
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK TS 02
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 02...., KF 02....
pro montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

15

67
20 20

5,5
4,2

12

DK TS 04
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 04 ...., KF 04....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

77
20

20

15

pro

20

5,5
4,2

12

DK TS 06
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 06.... , KF 06....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

97
72
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 10
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 10...., KF 10....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

147
122
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 16
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 16...., KF 16....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

175
150
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 25
nosná lišta
pro

218
193
35

kabelové rozvodky DK 25...., KF 25....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5

DK TS 35
nosná lišta
pro

256
231
35

kabelové krabicové rozvodky DK 35...., KF 35....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5

DK TS 50
nosná lišta
pro

314
289
35

kabelové krabicové rozvodky DK 50...., KF 50....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KL 02
Připojovací průřez svorky 1,5-4 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
jmenovitý proud: 20 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 02, DK KH 04 a DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,5 Nm

DK KH 02
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02
v kabelových rozvodkách DK 02.. X, DK 02.. XX, KF

použitelný

02.. X

DK KL 04
Připojovací průřez svorek 1,5-6 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
jmenovitý proud: 32 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 04 a DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,7 Nm

DK KH 04
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02 a DK KL 04
v kabelových rozvodkách DK 04.. X, DK 04.. XX, KF

použitelný

04.. X

DK KL 06
Připojovací průřez svorek 1,5-10 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
jmenovitý proud: 40 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
12 mm
1,5 Nm

DK KH 06
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02, DK KL 04 a DK KL 06
v kabelových rozvodkách DK 06.. X, DK 06.. XX, DK
10.. X, DK 10..XX, KF 06.. X a KF 10.. X

použitelný
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„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KS 10
Připojovací průřez svorek 2,5-16 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
jmenovitý proud: 63 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
2,0 Nm

DK KS 16
Klemmbereich 6-25 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
jmenovitý proud: 102 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK KS 25
Připojovací průřez svorek 6-35 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
jmenovitý proud: 102 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KS 35
Připojovací průřez svorek 16-35 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
jmenovitý proud: 125 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 35...., KF 35....
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK KS 50
Připojovací průřez svorek 16-50 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
jmenovitý proud: 150 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 50...., KF 50....
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DKL 04
Připojovací průřez svorek 1,5-6 mm², Cu
k

montáži do prázdných kabelových rozvodek
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
pro kabelové krabicové rozvodky D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D
9120, D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321,
DE 9340, DE 9341
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
1,2 Nm

FC L 45
Připojovací průřez svorky 1,5-4 mm², Cu
sada

obsahující 5 svorek FIXCONNECT a 2 montážní lišty
montáži do prázdných kabelových rozvodek
jmenovitý proud: 32 A
5pólové na každý pól 4 x 1 x 1,5-4 mm² r/f
pro kabelové krabicové rozvodnice K 8060, K 9060, KF 4060, KF
5060, KF 8060, KF 9060, KD 5060, KD 4060, K 8100, K 9100,
KF 4100, KF 5100, KF 8100, KF 9100, KD 5100, KD 4100
kompletní s upevňovacími díly
k

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka

Ui = 690 V a.c./d.c.
17 mm
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK BZ 5
Popisný štítek
sada

5 kusů
rozvodky typu DK, RK, KF nebo FK určené pro kabely od 2,5 do 50 mm²
k nalepení popisných štítků nebo lze popsat značkovačem
popisná plocha 24 x 41 mm
vhodné pro identifikační značení
pro

materiál

PC (polykarbonát)

LDM 25 G
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 25
těsnící

rozsah Ø 8-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 0,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 25 B
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 25
těsnící

rozsah Ø 8-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 0,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 32 G
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 32
těsnící

rozsah Ø 12-24 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 0,5-4,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 32 B
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 32
těsnící

rozsah Ø 12-24 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 0,5-4,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál
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TPE (termoplastický elastomer)

DK-kabelové krabicové rozvodky
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

DPS 02
Násuvná vývodka pro dodatečné vybavení
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
dodatečné vybavení
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

EKA 20
Násuvný lištový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
mini-lišty 20 x 20 mm
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

ERA 20
Násuvný trubkový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
instalační trubky
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

| 115

DK-kabelové krabicové rozvodky
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK BS 5
Popisný štítek
sada

5 kusů
krabicové rozvodky typu D od 2,5 do 4 mm², lze je montovat na kabelové žlaby.
k nalepení popisných štítků nebo lze popsat značkovačem
popisná plocha 45 x 30 mm
vhodné pro identifikační značení
předloha pro štítky na internetu na adrese www.hensel-electric.de - část Downloads
není použitelné pro kabelové krabicové rozvodky typu D od 2,5 do 4 mm² s plombováním
pro

materiál

PC (polykarbonát)

PLS 06
Plombovací sada
k

dodatečné montáži , bez plombovacího drátu a plomb
kabelové krabicové rozvodky 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225
pro kabelové krabicové rozvodky 4 mm²: DE 9x4x
pro

Mi AL 40
Stěnové úchytky z nerezové oceli
pro

vnější upevnění skříně

15

20
30
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Mi FM 40
Montážní příruba
předlisy: 2 x M 25/32 5 x M 32/40
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 50
Montážní příruba
předlisy: 2 x M 20 4 x M 32/40/50
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 60
Montážní příruba
předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 63
Montážní příruba s prostorem pro kabeláž
předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300
80

kompletní

Mi FP 70
Kabelová příruba
těsnící rozsah 1 x pro Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300

kompletní

25

100

stěna

Mi FP 72
Kabelová příruba
těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300
116

kompletní

25

100

stěna
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příslušenství pro kabelové rozvodky určené pro kabely od 70 mm²

DK-kabelové krabicové rozvodky
příslušenství pro kabelové rozvodky určené pro kabely od 70 mm²

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Mi FP 82
Kabelová příruba dělená
těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
stěna

300
100

Mi ZE 62
Odlehčovač tahu kabelu
pro 2 kabely s max. 60 mm vnějším průměrem
s

upevňovací lištou délky 284 mm a montážními šrouby
pouze s kabelovou koncovkou Mi FP 82

použitelný

Mi SA 2
Ochrana před prachem-prachový uzávěr
pro
pro
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velikost skříní 1 až 4
zakrytí a utěsnění otvorů v rozích skříně (u rychlouzávěrů víka)

45

135

skříně 300 mm
- pro snadnou instalaci kabeláže
krytí IP 54 jen při použití odlehčovače tahu kabelu
(např. Mi ZE 62)
dĕlená

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Technická příloha

Rozměry v mm

120 - 123

Svorky

124 - 127

Provozní podmínky a okolní prostředí

128 - 130

Normy a ustanovení
FK kabelové krabicové rozvodky se zachováním funkčnosti

131
132 - 133
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DK 0200 G
DK 0200 R

DK 2500 G

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

Ø4

112
96

DK 0400 G
DK 0400 R

70
55

7

Ø4

120

28

DK 3500 G

230
225
190
162

32

DK 0600 G

60
60
42,5
45
30 30
15 15

122
106

8,5

90
72,5
60
45

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

70
30 30
15 15

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

118
104
83
56
28

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

33

M 32
55

DK 1000 G

138

141
130
97
79
44
29

DK 5000 G

258
255
215
190

77
62

70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

122
106

164
155
120
96
29 29
12 14,5

92
76

M 32
180
M 32

75
56
39,5
28

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14

Ø4

DK 1600 G

105
85
70
52,5

358
355
320
290

55

100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

Ø4

8,5

219
210
175

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
rozměry v mm

M 32

72
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 G
KF 0200 B

KF 2500 G
KF 2500 B

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

KF 0400 G
KF 0400 B

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

KF 3500 G
KF 3500 B

230
225
190
162

32

KF 0600 G
KF 0600 B

60
60
42,5
45
30 30
15 15

90
72,5
60
45

M 25

70
30 30
15 15

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

8,5

122
106

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

112
96

M 32
55

KF 1000 G
KF 1000 B

138

141
130
97
79
44
29
77
62

KF 5000 G
KF 5000 B

258
255
215
190
70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

Ø4

8,5

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

105
85
70
52,5

M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

92
76

180

358
355
320
290
164
155
120
96
29 29
12 14,5

M 32
100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

M 25

55

KF 1600 G
KF 1600 B

122
106

M 25

M 32

72

= využitelný montážní prostor
u zabudovaných kabelových vstupů
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technická příloha
rozměry v mm

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 H
KF 0200 C

KF 2500 H
KF 2500 C

143

60

60

58

31

60

31
31

31

KF 0400 H
KF 0400 C

193

193

M 32
60

83

34

M 32

58

83

83

58

58

143

34
34

34

KF 3500 H
KF 3500 C

156

62

83

KF 0600 H
KF 0600 C

36

M 32

226

89

M 25

36
36

M 32

89

62

62
62

KF 1000 H
KF 1000 C

226

89

36

89

36

89

156

KF 5000 H
KF 5000 C

139

139

M 25

173

63

M 25

36
36

36

89
M 32
273

106

46

273

KF 1600 H
KF 1600 C

M 32

M 32
161

161

63

63
63

M 32

46

46

173

46

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
rozměry v mm stěn skříní bez předlisů

106

122 | www.hensel-electric.cz

= využitelná
plocha stěny

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9320
DE 9321

88
59
36

K 7055
K 7004
K 7005
K 7042
K 7052
K 9951
K 1204
K 1205

88
76

4,2

47
33

300
272
238

170
146

98
69
36

52
37
4,2

DE 9340
DE 9341

7

450
422
388

32

98
79

25
275 x 425
37

88
59
36
14

300
272
238

K 2401
K 2404
K 2405

170
146

50
33

600
572
538

41,8

39,4

88
66

4,2

DP 9020

113

35

7

139
117
107
80
54,5
46

50
33

25
275 x 575

113

119
97
83
60
54,5
34

4,2

DP 9220

35

= využitelný montážní prostor
u zabudovaných kabelových vstupů
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technická příloha
rozměry v mm

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
svorky

Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)
Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.
f1 = ﬂexibilní s koncovými dutinkami
Označení
svorek

DK KL 02

DK KL 04

DK KL 06

DK KS 10

Instalované v
kabelových rozvodkách

Svorková
místa
na pól

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm2
a druhy
vodičů

Připojitelné
vodiče
na pól

Utahovací
moment

Jmenovitá
Proudová
zatížitelnost připojovací
schopnost

počet

DK 0202 G, DK 0402 G,
DK 0202 R, DK 0402 R
KF 0202 G, KF 0202 B
KF 0402 G, KF 0402 B
WP 0202 G, WP 0202 B
WP 0402 G, WP 0402 B

2

4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm

20 A

4 mm²

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R
KF 0404 G, KF 0404 B
KF 0604 G, KF 0604 B
WP 0404 G, WP 0404 B
WP 0604 G, WP 0604 B

2

6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm

32 A

6 mm²

DK 0606 G, DK 1006 G
KF 0606 G, KF 0606 B
KF 1006 G, KF 1006 B
WP 0606 G, WP 0606 B

2

10 sol/f
6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm

40 A

10 mm²

DK 1010 G, DK 1610 G
KF 1010 G, KF 1010 B
KF 1610 G, KF 1610 B
WP 1010 G, WP 1010 B

2

16 s
10 sol
6 sol
4 sol
2,5 sol, f1

1-2
1-4
1-4
1-4
2-6

2 Nm

63 A

16 mm2

DK 1616 G
KF 1616 G
KF 1616 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 2525 G
KF 2525 G
KF 2525 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 3535 G
KF 3535 G
KF 3535 B

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-2
1-4
1-4
1-6

12 Nm

125 A

50 mm2

DK 5054 G
DK 5055 G

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

DK KS 16

DK KS 25

DK KS 35

DK KS 50

124 | www.hensel-electric.cz

DK-kabelové krabicové rozvodky

Řadové svorky pro měděné a hliníkové vodiče
Proudová Provedení
zatížitel- svorek
nost

Mezinárodní schválení pro
řadové svorky

USA/

Utahovací
moment

Canada/CSA

počet

Průřezy vodičů
a druhy vodičů
f = ﬂexibilní
f1 = ﬂexibilní
s koncovými dutinkami
sol = jednodrátový
s = vícedrátový
r = tuhý (jedno a vícedrátový)

SF/SETI

Připojitelné
vodiče
na pól

NL/KEMA

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm²

DK/Demko

Svorková
místa
na pól

N/Nemko

Typ

CH/SEV

Instalované v kabelových
rozvodkách

Výrobek Wieland:
RK 0203 T, RK 0205 T, WKM
2,5/15
RK 0207 T

2

2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-2,5
= 0,5-4
= 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A



RK 0405 T, RK 0610 T

2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 32 A



2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 41 A



Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 500 V

WKM
4/15
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 500 V

RK 0612 T, RK 0614 T
RK 1019 T, RK 1024 T

WK 4/U
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 800 V



 

 



 

Výrobek Weidmüller:
DK 0402 A

4

2,5
1,5

4

f/f1 sol = 0,5-2,5
s
= 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A



4

4
2,5
1,5

4

f/sol
s
f1

= 0,5-4
= 1,5-4
= 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A

   

WDU 16 N 4

16
10
6

4

f1/sol = 1,5-16
f/s
= 1,5-25

3,0 Nm 76 A

 

2,5-50

4

r

10,0 Nm Cu
150 A

AKZ 2,5
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 250 V

DK 0604 A

AKZ 4
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 400 V

DK 2516 A

Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 690 V

K 7051

-

4

= 2,5-50

  

 

   

Alu
120 A
KF 3550 A
KF 5050 A

-

2

1,5-50

2

r

= 1,5-50

1,5 Nm
až
12 Nm

Cu/Alu
150 A

K 9951

-

4

6-95

4

r

= 6-95

12 Nm
až
22 Nm

Cu/Alu
490 A

K 2401

-

4

35-240 4

r

= 35-240

26 Nm
až
55 Nm

Cu/Alu
850 A

| 125

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
svorky

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
svorky

Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)
Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.
f1 = ﬂexibilní s koncovými dutinkami
Označení
svorek

DKL 04

Instalované v
kabelových
rozvodkách

Svorková
místa
na pól

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm2
a druhy
vodičů

Připojitelné
vodiče
na pól

Utahovací
moment

Proudová
Jmenovitá
zatížitelnost připojovací
schopnost

počet

DP 9025, DP 9221,
DP 9222,
DE 9325, DE 9326,
DE 9345, DE 9346

1

6 sol
4 sol
2,5 sol
1,5 sol

1-2
1-3
1-4
1-6

1,2 Nm

–

6 mm2

K 7055

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

K 7004

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

K 7005

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

DK 2524 S
DK 3525 S

přívod 2
vývod 4

25 r
16 r

1-2
1-4

3 Nm

80 A

25 mm2

DK 3534 S
DK 5035 S

přívod 2
vývod 4

35 r
35 r

1-2
1-4

4 Nm
3 Nm

100 A

35 mm2

KLS 51

4 x KLS 54

5 x KLS 55

Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů:
DP 9026 pro jeden vodič 4-25 mm2 a 5 vodičů 4-10 mm2 (16 mm2 sol)
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K 7042 / K 7052

K 1204 / K 1205

K 2404 / K 2405

Jmenovitá připojovací
schopnost

95 mm2

150 mm2

240 mm2

Proudová zatížitelnost

160 A

250 A

400 A

Utahovací moment

20 Nm

20 Nm

40 Nm

Obsazení svorkových
míst na pól

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Připojovací svorky

2

4

2

4

Druh vodiče Cu/Alu1) sol
(kruhový)

10-50

16-50

16-50

25-50

25-50

Druh vodiče Cu/Alu1) s
(kruhový), f (ﬂexibilní)

16-95

16-150

16-70

25-240

25-120

Druh vodiče Cu/Alu1) sol
(sektorový)

50-95

50-150

50-70

50-185

50-120

Druh vodiče Cu s
(sektorový)

35-95

35-150

35-70

35-240

35-120

Druh vodiče Alu1) s
(sektorový)

35-70

50-120

35-50

95-185

50-95

1) Hliníkové vodiče se musí před připojením připravit dle příslušných technických doporučení.

FIXCONNECT®-svorková technologie
Typ

Svorkových míst
na pól

Jmenovitá připojovací schopnost
druhy vodičů

Proudová zatížitelnost

r (tuhý)

f (ﬂexibilní)

4

1,5 - 4 mm2

1,5 - 4 mm2 *)

KC 9045

4

2

1,5 - 4 mm

1,5 - 4 mm *)

32 A

KC 9255

4

2,5 - 10 mm2

2,5 - 10 mm2

57 A

KC 9355

4

2,5 - 16 mm2

2,5 - 16 mm2

76 A

DPC 9225

2

32 A

*) Bez koncových dutinek, svorkové místo se musí při vkládání vodiče uvolnit šroubovákem.
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Nástrčná
vývodka

Skříň se svorkami
DK ..., DP ...,
DPC ..., DE ...,
KC ..., RK ...

Oblast použití

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci
ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100, část 737

Odolnost při občasném
čištění

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

Skříň se svorkami
KF .... G
KF .... B

Vhodný pro nechráněnou
instalaci ve venkovním prostoru
podle DIN VDE 0100, část 737
Opatření proti tvorbě kondenzátu viz.
Technické informace.
Odolnost při příležitostném čištění
(přímém ostřiku)
s použitím vysokotlakého čističe bez
čistících přísad, tlak vody max. 100 bar,
teplota max. 80 °C, vzdálenost ≥ 0,15
m, podle požadavků DIN EN 60529:
2014-09 (ČSN EN 60 529: 2013)
= IP 69.
Skříň a kabelové vývodky alespoň
IP 66.

+ 35° C

+ 35° C

+ 35° C

+ 55° C

+ 40° C
− 25° C

+ 40° C
− 25° C

+ 40° C
− 25° C

+ 70° C
− 25° C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

−
−

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

Požární ochrana
při vnitřních závadách

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

960 °C

750 °C

960 °C

V-2
odolný
proti vznícení
samozhášivý

V-2
odolný
proti vznícení
samozhášivý

−
odolný
proti vznícení
samozhášivý

V-0
odolný
proti vznícení
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK07 (2 joule)

IK08 (5 joule)

–

IK09 (10 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu silikonu

„Bezhalogenový” v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů vznikajících
při hoření – dle ČSN EN 754-2
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.
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Prázdná skříň
DK ..., DP ..., DE ...,
Oblast použití

Nástrčná vývodka
EKA 20, ERA 20,
DPS 02

LDM ...

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním
prostoru podle DIN VDE 0100, část 737

Odolnost při občasném
čištění

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota
Požární ochrana
při vnitřních závadách

Prázdná skříň
KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C
Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostoru
podle DIN VDE 0100, část 737
Snížení tvorby a hromadění kondenzátu viz technické informace.
Odolnost při občasném čištění
(přímý ostřik)
vysokotlakým čističem bez čisticích přísad
Tlak vody: max. 100 barů, teplota
vody: max. 80 °C, vzdálenost ≥
0,15 m, podle požadavků IP 69K,
Skříň a kabelové vývodky
alespoň IP66

–

+ 35 °C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 60 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
podle ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

750 °C

750 °C

960 °C

V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

−
těžce vznětlivý
samozhášivý

−
těžce vznětlivý
samozhášivý

V-0
těžce vznětlivý
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK07 (2 joule)

–

–

IK09 (10 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu

bezhalogenový
bezhalogenový
bezhalogenový
bez obsahu silikonu bez obsahu silikonu bez obsahu silikonu

„Bezhalogenový” v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů vznikajících
při hoření – dle ČSN EN 754-2.
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.
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Skříň se svorkami
WP ...G, WP ...B
Oblast použití

Vhodné pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostředí podle DIN VDE 0100, část 737.
Použitelné při podmínkách okolního prostředí, ve kterém může vznikat vodní kondenzace a docházet k
vnikání vlhkosti do skříně, pro montáž do země bez dopravní zátěže podle DIN VDE V 0606-22-100

Odolnost při občasném
čištění

Odolnost při čištění (přímém ostřiku) s použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad,
teplota vody: max. 80 °C

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota
Relativní vlhkost vzduchu
Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
podle ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C
100%
960 °C
V-0
těžce vznětlivý
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK08 (5 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu
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Kabelové krabicové rozvodky a kabelové vývodky Hensel odpovídají následujícím normám a ustanovením:
1. Kabelové krabicové rozvodky
- ČSN EN 60 670 – 22
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
- ČSN EN 60 998
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely
část 2-1: Zvláštní požadavky na připojovací materiál jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami
část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami
- ČSN EN 60 999
Připojovací zařízení
Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče
- DIN VDE V 0606-22-100
Skříň se spojovacími svorkami pro zalití (GVV)
2. Kabelové krabicové rozvodky s řadovými svorkami
- ČSN EN 60 670-22
Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
- ČSN EN 60 947 -7-1
Spínací a řídící přístroje nízkého napětí
část 7: Pomocná zařízení
Oddíl 1- Svorkovnice pro měděné vodiče
3. Úvod k trubkám (ERA 20)
- ČSN EN 60 423
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro elektroinstalační trubky a jejich příslušenství
4. Druhy krytí
- ČSN EN 60 529
DIN VDE 0470 část 1
krytí skříní (IP-kód)
5. Bezhalogenovost
- DIN EN 50 267
Zkoušky na kabelech a izolovaných vodičích
Bezhalogenovost
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Proudové okruhy nouzového napájecího zdroje
musí v souladu se směrnicemi pro protipožární
požadavky na systémy vedení (M)LAR zůstat
při působení ohně po dostatečně dlouhou dobu
funkční.

Skříň s připojenými kabely po testu.

Tím se zajistí, že elektrická zařízení,
jako např. nouzové osvětlení, evakuační výtahy,
požární VZT, EPS atd. budou po dobu 30 nebo 90
minut bez přerušení napájena proudem a přispějí
k tomu, že v případě požáru stihnou opustit osoby
budovu a záchranné skupiny mohou pracovat.
Při projektování a provádění takových
kabelových zařízení a elektrických vedení se musí
dodržovat nyní platná
vzorová směrnice pro protipožární požadavky
na systémy vedení (M)LAR.
FK kabelové krabicové rozvodky splňují tyto

požadavky ve spojení s funkčně
ověřenými kabely a vedeními, dále pak
s vhodnými příchytkami kabelů nebo
nosnými konstrukcemi
 Ověřené kabelové krabicové rozvodky
pro zachování funkčnosti v případě požáru
 krytí IP 65, IP 66
 Skříň z ocelového plechu, lakovaná práškovou
barvou, nebo z duroplastu, pastelová oranžová
RAL 2003
 Žádné dodatečné požární zatížení, žádné
toxické nebo korozívní emise
 Zachování funkčnosti dle DIN 4102 část 12
ve spojení s kabely zachovávajícími funkčnost
o průřezu 0,5-16 mm2
 Ověřené chování při požáru podle
DIN 4102 část 2
 Ochrana proti dotyku prostřednictvím
skříně zůstává zachována
 Víko se 4 rychloupínacími šrouby, zafixovanými
(neztratitelné)

Použití FK kabelových krabicových rozvodek HENSEL pro zachování funkčnosti v případě
požáru:

Důležité pro použití:
Všeobecný stavebně technický záznam o zkoušce
platí pro výrobu a použití kabelových zařízení
vždy jen v rozsahu prováděných zkoušek, včetně
náležitě zkoušených připojovacích prvků, svorek,
upevňovacích prvků a kabelů, pro prověřený a
potvrzený účel použití pro napájecí a řídící kabelová
zařízení.
Křivka zkušební teploty podle
DIN 4102

Stavebně technický záznam o zkoušce
a vzorovou předlohu pro prohlášení o shodě
poskytneme v případě udělení zakázky
pro FK kabelové krabicové rozvodky
na vyžádání k dispozici!
(Přípustné a prověřené upevňovací prostředky
pro kabely vám oznámí výrobci kabelů.)

Instalatér, který vytváří opatření pro zachování
funkčnosti kabelového zařízení, musí pro každý
stavební záměr vypracovat prohlášení o shodě,
kterým potvrzuje, že jím provedená opatření
odpovídají ustanovením všeobecných stavebně
technických záznamů o zkoušce.

Upevnění skříně hmoždinkami:
Podklad pro kotvení
(materiály)

Fischer typ ...
FIS V..

Hilti typ ...

FNA..

FBS..

FBN..

FHY..

HUS..

HSA..

HIT-HY..

Vápenopískové plné cihly KS 12

x

x

Pálené cihly Mz 12

x

x

Příčně děrované cihly HLz 12

x

x

Vápenopískové děrované cihly
KSL 12

x

x

Vylehčený strop z předpjatého
betonu

x
x

x

Pórobetonové desky => 3.3

x

x

Pórobetonové tvárnice => 4

x

x

Beton => B25 / =< B55

x

x

x

Dodržujte prosím aktuální, stavebně technická schválení a pokyny výrobců hmoždinek!
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x

x

DK-kabelové krabicové rozvodky
technická příloha
kabelové krabicové rozvodky se zachováním funkčnosti

ČSN EN 60 998-1
DIN EN 60 998 část 1
ČSN EN 60 998-2-1
DIN EN 60 998 část 2-1

ČSN EN 60 670-22

ČSN EN 60 947 -7-1

ČSN EN 60 529
DIN VDE 04 70 část 1

DIN EN 50 262

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Normy a ustanovení:

DIN 4102 část 12

Průběh projektování:
Požadavek podle stavebního řádu v závislosti na využití budovy (stanoveno ve stavebním povolení)
Požadavky podle:
- potřebných chodeb
- potřebných schodišťových prostor
- potřebných východů ven
Požadováno zachování funkčnosti elektrických vedení v případě požáru?
Zachování funkčnosti E 30
- nouzové osvětlení
- osobní výtahy s požárním ovládáním
- požární signalizace
- zařízení pro vyhlášení poplachu
- přirozená zařízení na odsávání kouře se samočinným otvíráním

Zachování funkčnosti E 90
- zařízení na zvýšení tlaku vody
- strojní zařízení na odsávání kouře a tlaková kouřová
ochranná zařízení v potřebných schodišťových prostorách
- požární výtahy a lůžkové výtahy

Výběr materiálu podle:
1. Funkční třída E 30 / E 90?
2. Nutná odbočka kabelu nebo napojení kabelu?
3. Instalační cesta v budově – oddělená od ostatních kabeláží!
4. Druh uložení (jednotlivé uložení / sběrný držák / kabelový žlab)?
5. Možnost upevnění ke stavebnímu objektu (podklad pro kotvení – hmoždinky)?
6. Přípustnost materiálů podle osvědčení o zkoušce?

Výběr výrobců podle:
1. Možnosti způsobu uložení
2. Nutných odboček / napojení kabelů
Všechny zvolené součásti musí být vzájemně odzkoušeny a potvrzeny „Všeobecným stavebně technickým záznamem
o zkoušce” !

Odborné provedení
Označení a prohlášení o shodě

Okolní podmínky v nerušeném provozu:
Typ

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx

FK 5000, FK 6505, FK 9xx5

FK 9259

Oblast použití

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100,
část 737

Teplota prostředí
- průměrná hodnota za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

materiál

PC (polykarbonát)
bezhalogenový

ocelový plech lakovaný práškovou barvou
bezhalogenový

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK09 (10 Joule)

IK10 (20 Joule)
| 133
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Malé rozvodnice KV do 63 A
KV-malé rozváděče

• 3 až 54 modulových jednotek
• Krytí IP 54-65
• Třída ochrany II, 쓑
• Dle normy DIN EN 60670-24 / DIN 43871
• Barevný odstín: šedá, RAL 7035

Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

136 - 158

Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

159 - 166

Jističová skříň
Trubkový vstup přes zabudované pružné těsnící membrány

167 - 171

Jističová skříň KV-Extra
s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze

172 - 175

Pojistkové rozváděče

176 - 177

Prázdné skříně

178 - 179

Elektroměrová skříň

180 - 181

Příslušenství

182 - 189

Technická příloha

190 - 197

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování
(např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách
www.hensel-electric.cz
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KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované elastické membrány

opticky

čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
přihrádka pro příslušenství - všechno má své správné místo
DIN lišty s dorazy pro správné umístění instalačního zařízení
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
pro připojení Cu vodičů
rozváděče malého typu, s možností rozdělení zabudované svorkovnice N
až na čtyři samostatné svorkovnice (vyjmutím propojek), umožňují instalaci
proudových chráničů bez použití dalšího příslušenství.
12 až 54 modulů: jističové krycí pásky příbalem
3 až 9 modulů: vylamovací přístrojový kryt
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
integrovaná
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KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9103
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE

197

PE/N počet x průřez 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

92
N

54

46

pro

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8103
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

54
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

197

PE/N

92
72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1503
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
1-řadý

102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

197

PE

92
N

54

46

PE/N počet x průřez 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

pro

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 1603
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

92
72

54
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

197

PE/N

50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 5103
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

54
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

197

PE/N

92
72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
1-řadý

126

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE

111
N

93

81
50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

126

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

228

93
81
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

228

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

46

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1504
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
1-řadý

126

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

228

PE

111
N

93

81
46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

pro

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 1604
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

126

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

228

93
81
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 5104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

126

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111

228

93
81
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9106
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
1-řadý

N

93

108

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8106
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

146

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111

238

93
108
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

238

PE

46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

146

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1506
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
1-řadý

KV-malé rozváděče

238

PE

N

93

108
46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

146

pro

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 1606
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

146

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

238

93
108
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 5106
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

146

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111

238

93
108
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
N

PE

238
46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

200

pro

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

200

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111
93

238
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1509
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
1-řadý

KV-malé rozváděče

N

PE

238
46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

200

pro

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 1609
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

200

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111
93

238
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 5109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

200

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111
93

238
46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9112
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
129

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE N

93
46

PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

333

pro

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 8112
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

129

295

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

93
46

333

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1512
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
1-řadý

KV-malé rozváděče

přípustný ztrátový výkon

PE N

93
46

333

PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

129

295

pro

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 1612
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

129

295

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

93
46

333

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9118
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

403

129

PE N

93

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8118
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

129

403

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93
46

333

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

PE/N počet x průřez 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

333

pro

46

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1518
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

333

PE/N počet x průřez 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

pro

403

129

PE N

93
46

1-řadý

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 1618
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

129

403

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93
46

333

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9224
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řad.

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 8224
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řad.

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

93

46

458

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

46

458

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 2524
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řad.

295

KV-malé rozváděče

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

46

458

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 2624
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řad.

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

93

46

458

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9236
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
2-řad.

403

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE
N

93

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8236
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řad.

403

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93

46

483

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

46

483

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 2536
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
2-řad.

403

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

93

483

PE
N

46

KV-malé rozváděče

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 2636
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řad.

403

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93

46

483

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9336
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

KV 8336
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

93

46

583

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

46

583

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 3536
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

93

583

PE
N

46

KV-malé rozváděče

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

pro

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

KV 3636
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

154 | www.hensel-electric.cz

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

93

46

583

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

129

PE/N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9448
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
129

295

pro

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

46

708

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 8448
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
4-řadový

129

295

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

93

46

708

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

4-řadový

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 4548
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
4-řadový

129

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

46

708

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

pro

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 4648
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
4-řadový

129

295

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

93

46

708

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9354
54 modulových jednotek: 3 x 18 x 18 mm
3-řadový

129

403

pro

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE
N

93

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 8354
54 modulových jednotek: 3 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

129

403

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93

46

630

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

46

630

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 3554
54 modulových jednotek: 3 x 18 x 18 mm
3-řadový

93

630

PE
N

46

KV-malé rozváděče

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

129

403

pro

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV 3654
54 modulových jednotek: 3 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

129

403

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

93

46

630

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

opticky

čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
přihrádka pro příslušenství - všechno má své správné místo
DIN lišty s dorazy pro správné umístění instalačního zařízení
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
zavedení kabelu přes zabudované elastické membrány
kabelové vstupy přes metrické předlisy
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
pro připojení Cu vodičů
rozváděče malého typu, s možností rozdělení zabudované svorkovnice N
až na čtyři samostatné svorkovnice (vyjmutím propojek), umožňují instalaci
proudových chráničů bez použití dalšího příslušenství.
12 až 54 modulů: jističové krycí pásky příbalem
3 až 9 modulů: vylamovací přístrojový kryt
,ateriál: polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
integrovaná
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KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

Skříně jsou určeny pro venkovní nechráněné instalace a drsné venkovní prostředí.
Materiály použité pro tento systém jsou UV-stabilní, takže mechanická odolnost skříně je dostatečná
během působení UV záření.
Přímé sluneční záření může způsobit přehřátí skříně. Taktéž vestavěné přístroje mohou zvýšit
teplotu skříně a tím pádem mohou způsobit jejich špatnou funkci.

KV-malé rozváděče

Vrchní díl skříně musí být chráněn proti povětrnostním vlivům jako je déšť, led a sníh. Nezávisle na stupni
IP a klimatických vlivech musí být podle prostředí a místa instalace posuzovány vlivy chemikálií.
Pro udržení teploty v rozvaděči v přípustné mezi a taktéž jako prevenci vzniku kondenzátu vody musíme
počítat s dodatečným opatřením jako je např. doplnění odvětrání či vytápění skříně.

Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím?
Problém tvorby kondenzátu se vyskytuje výhradně u skříní s vysokým stupněm krytí
≥ IP 54, protože zde v důsledku vysoké těsnosti skříně a jejich materiálů dochází
k velmi malé výměně vzduchu zevnitř směrem ven.

Zařízení zapnuto.

Vnitřní teplota je v důsledku ztrátového výkonu
zabudovaných přístrojů vyšší než okolní teplota.

Zařízení zapnuto.

Teplý vzduch uvnitř skříně má snahu obohatit se o
vlhkost. Ta přichází z vnějšku přes těsnění, protože
skříně nejsou neprodyšné.

Vlivem ochlazení zařízení, např. vypnutím
spotřebiče, klesá vnitřní teplota. Ochlazovaný
vzduch odvádí vlhkost, která se jako kondenzát
usazuje na chladnějších vnitřních plochách skříně.

Zařízení vypnuto.

Jak vzniká kondenzovaná
voda ve skříních s vysokým
krytím?

160 | www.hensel-electric.cz

Tvorba kondenzátu u instalací
v uzavřených prostorách:

Tvorba kondenzátu u chráněných nebo
nechráněných instalací ve venkovním
prostředí:

Nejčastěji však v oblastech, kde je
nutné počítat s vysokou vlhkostí
vzduchu a velkými změnami teploty,
např. v prádelnách, kuchyňských
provozech, mycích linkách atd.

Zde se může v závislosti na počasí,
vysoké vlhkosti vzduchu, přímému
slunečnímu záření a teplotnímu spádu
ke stěně tvořit kondenzovaná voda.

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 9103
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
102

pro

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

197

PE

54

92
N

46

PE/N počet x průřez 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

72
50

2x M20

2x M20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 6103
3 modulové jednotky: 1 x 3 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

102

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

197

72

54
46

nahoře a dole pro 2x M20
PE/N svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

92

předlisy:

50

2x M20

2x M20

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 10 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 9104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
1-řadý

126

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE
228

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

111
N

93

81
46

pro

50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 6104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

126

KV-malé rozváděče

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

228

93
81
46

nahoře a dole na každé straně 2x M20 a 1x M25/32
PE/N svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

111

předlisy:

50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 8104
4,5 modulové jednotky: 1 x 4,5 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

126

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

228

93
81
46

svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu

111

PE/N

50

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 12 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 9106
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
1-řadý
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

238

PE

N

93

108
46

Nahoře a dole pro 2x M20/25 a 1x M25/32
pro PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

146

předlisy:

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 6106
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

146

předlisy:

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 13 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

3 až 9 modulů: vylamovací
přístrojový kryt
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KV-malé rozváděče

238

93
108
46

Nahoře a dole pro 2x M20/25 a 1x M25/32
PE/N svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 9109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
1-řadý

KV-malé rozváděče

N

PE

238
46

PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111

200

pro

93

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 6109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

200

předlisy:

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

111
93

238
46

Nahoře a dole pro 4x M20/25 a 1x M25/32
PE/N svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

KV PC 8109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

200

PE/N

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
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Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 16 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

111
93

238
46

svorky na objednání
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
vylamovací přístrojový kryt
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu

162
50

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 9112
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
129

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE N

93
46

integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
pro PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
boční skříňové spoje lze realizovat navrtáním

333

s

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV PC 9224
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řad.

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

PE
N

93

46

458

integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
pro PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
boční skříňové spoje lze realizovat navrtáním

129

s

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

1-řadý

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž

KV PC 9336
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

93

583

PE
N

46

KV-malé rozváděče

integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
pro PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
boční skříňové spoje lze realizovat navrtáním

129

s

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

KV PC 9448
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
4-řadový

129

295

s

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

Krycí pásky součástí balení

PE
N

93

46

708

integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
pro PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
boční skříňové spoje lze realizovat navrtáním

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
KV-malé rozváděče
Kabelové vstupy přes zabudovanou elastickou membránu

integrovaná

přihrádka pro příslušenství - všechno má své správné místo
vyrobeny z nerezové oceli V2A
kabelové vstupy přes zabudovanou elastickou membránu
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
pro připojení Cu vodičů
rozváděče malého typu, s možností rozdělení zabudované svorkovnice N
až na čtyři samostatné svorkovnice (vyjmutím propojek), umožňují instalaci
proudových chráničů bez použití dalšího příslušenství.
12 až 54 modulů: jističové krycí pásky příbalem
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
šrouby
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KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Trubkový vstup přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 1712
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
1-řadý

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE N

93
46

333

PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

KV-malé rozváděče

129

295

pro

216

50
x

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m

x

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 1718
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm
PE/N počet x průřez 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami
jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

Krycí pásky součástí balení

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách
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Krycí pásky součástí balení

333

pro

403

129

PE N

93
46

1-řadý

324

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m,
8 x M 20

50
x

x

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Trubkový vstup přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 2724
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řad.

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

PE
N

93

216

50
x

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m

x

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 2736
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
2-řad.

403

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

PE
N

93

46

483

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

129

pro

324

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m,
8 x M 20

50
x

x

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
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KV-malé rozváděče

46

458

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
se clonou kabelů
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

129

pro

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Trubkový vstup přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 3736
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

295

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

93

583

PE
N

46

KV-malé rozváděče

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

129

pro

216

50
x

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m

x

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

KV 3754
54 modulových jednotek: 3 x 18 x 18 mm
3-řadový

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

Krycí pásky součástí balení
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Krycí pásky součástí balení

PE
N

93

46

630

PE/N počet x průřez 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách

129

403

pro

324

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m,
8 x M 20

50
x

x

KV-malé rozváděče
Jističová skříň
Trubkový vstup přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 4748
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
129

295

pro

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 34 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

PE
N

93

46

708

PE/N počet x průřez 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, technologie
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek
viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

216

8 x M 16/20 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány Ø 9-14 mm,
1 x M 25/32 pro stěny skříně s
trubkovými vstupy přes těsnicí
membrány
Ø 18-24 mm, 6 x Ø 9-18 m

50
x

x
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KV-malé rozváděče

4-řadový

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Jističové skříně s dodatečným prostorem pro jiná než
manuálně ovládaná elektrická zařízení
zavedení kabelu přes pružné těsnící membrány

předběžná

montáž a kabeláž v dílně jsou možné v případě zabudovaných
svorkovnic
do stejného pouzdra lze nainstalovat standardní instalační zařízení (velikosti
dle normy DIN 43880) a zařízení jiných rozměrů
opticky čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
integrovaná přihrádka pro příslušenství - všechno má své správné místo
DIN lišty s dorazy pro správné umístění instalačního zařízení
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
zavedení kabelu přes zabudované elastické membrány
12 až 36 modulů: zaslepovací pásky pro nevyužité modulové jednotky v
balení
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
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KV-malé rozváděče
Jističová skříň s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
zavedení kabelu přes pružné těsnící membrány

KV 9220
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadý

129

273
240

72

s

přípustný ztrátový výkon

50

216

93
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 21 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 9230
18 modulových jednotek: 1 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

403

129

381
350

72

46

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
s nosnou lištou 1 DIN o šířce 381 mm pro přístroje a řadové
svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

483

PE/N

150

1-řadý

324

50
93
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
nosnou lištou 1 DIN o šířce 273 mm pro přístroje a řadové
svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

46

s

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

150

458

svorky na objednání
k upevnění přístrojů a svorek k nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm

295

PE/N

KV-malé rozváděče
Jističová skříň s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
zavedení kabelu přes pružné těsnící membrány

KV 9330
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon

295

129

273
240

72

46
125

583

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
s nosnou lištou 1 DIN o šířce 273 mm pro přístroje a řadové
svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

PE/N

125

2-řad.

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 25 wattů při 30 K v
souladu s normou DIN 43871

KV 9440
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii
přípustný ztrátový výkon
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 wattů v souladu s
normou EN 60670-24
Pzul = 28 vattů při 30 K v souladu
s normou DIN 43871

295

129

273
240

72

46
125

125

708

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
s nosnou lištou 1 DIN o šířce 273 mm pro přístroje a řadové
svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
se clonou kabelů
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

125

PE/N

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV-malé rozváděče
Jističová skříň s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
zavedení kabelu přes pružné těsnící membrány

KV 9350
36 modulových jednotek: 2 x 18 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řad.

jmenovité izolační napětí
schopnost vyzářit energii

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 wattů v souladu s
normou EN 60670-24

403

129

381
350

72

324

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Krycí pásky součástí balení
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KV-malé rozváděče

46

150

630

svorky na objednání
k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu,
kloboukovým profilem 35 mm
s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
s nosnou lištou 1 DIN o šířce 381 mm pro přístroje a řadové
svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
s průhlednými dveřmi
zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

150

PE/N

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Pojistkové rozváděče IP 55/IP 65

opticky

čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
kabelu přes zabudované elastické membrány
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
zavedení
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KV-malé rozváděče
Pojistkové rozváděče IP 55/IP 65

KV 9325
3 x 25 A

jmenovité izolační napětí
velikost jištění
závit
koeficient zatížení

111

200
N

238

46

PE

93
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 500 V a.c.
D II
Diazed
E 27
0,9

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

KV 9363
3 x 63 A
zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE/N
počet x průřez 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu
pojistkový spodek pro závitové pojistky
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
technologie

jmenovité izolační napětí
velikost jištění
závit
koeficient zatížení

Ui = 500 V a.c.
D III
Diazed
E 33
0,9

111

200

238

46

PE

N

93
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm
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KV-malé rozváděče

zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE/N
počet x průřez 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
pojistkový spodek pro závitové pojistky
s průhledným odklápěcím víkem, plombovatelné
zámek pro klapkový uzávěr a plombovací sada - viz příslušenství
s krytem pro kabelový vstup
technologie

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Prázdné skříně

Kabelové vstupy přes integrovanou elastickou membránu

opticky

čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
lišty s dorazy pro správné umístění instalačního zařízení
zavedení kabelu přes pružné těsnící membrány
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
DIN
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KV-malé rozváděče
Prázdné skříně
Kabelové vstupy přes integrovanou elastickou membránu

KV 9331
Stupeň krytí: IP 65
k

vestavbě přístrojů pomocí vestavné montážní desky
vestavná hloubka 160 mm
schopnost vyzářit ztrátový výkon viz diagram v technické příloze
s průhledným víkem
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
s krytem pro kabelový vstup
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

295

182

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 9,2 kg
víko = 3,2 kg

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Pde = 1,575 Wattů pro K
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KV-malé rozváděče

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

583

max.

KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Elektroměrová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované elastické membrány

opticky

čisté řešení s přiloženým krytem kabelových vstupů
lišty s dorazy pro správné umístění instalačního zařízení
plombovatelné
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
DIN
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KV-malé rozváděče
Elektroměrová skříň
Zavedení kabelu přes zabudované pružné těsnící membrány

KV 9337
Použití v neměřeném prostoru na základě konzultace
s místním poskytovatelem sítí
Stupeň krytí: IP 65
182
162

15

583

50 / 80 mm

295
249
220

104
60

elektroměrovou montážní deskou a elektroměrovými
upevňovacími šrouby
max. vestavná hloubka 162 mm
s odklápěcím okénkem a krycí deskou pro 12 modulových
přístrojových jednotek
s DIN lištou
s průhledným víkem
uzávěry víka ovládaný nástrojem
plombovatelná
s krytem pro kabelový vstup
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

KV-malé rozváděče

s

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9338
Použití v neměřeném prostoru na základě konzultace
s místním poskytovatelem sítí
stupeň krytí: IP 54
s

295
249
220

182
154

23

583
358
310

elektroměrovou montážní deskou a elektroměrovými
upevňovacími šrouby
max. vestavná hloubka 154 mm
pro normalizované měření s odklápěcím víkem, plombovatelné
pro měření maxima, spínací hodiny
rozměr otevřeného okénka 140 x 310 mm
pro otevírání nástrojem nebo ruční otevírání
s otvorem pro visací zámek (max. 6 mm²)
s DIN lištou
délka nosné lišty 172 mm
s průhledným víkem
uzávěry víka ovládaný nástrojem
plombovatelná
s krytem pro kabelový vstup
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9339
Použití v neměřeném prostoru na základě konzultace
s místním poskytovatelem sítí
Stupeň krytí: IP 65
s

295

182
162

583

elektroměrovou montážní deskou a elektroměrovými
upevňovacími šrouby
max. vestavná hloubka 162 mm
s DIN lištou
délka nosné lišty 172 mm
s průhledným víkem
uzávěry víka ovládaný nástrojem
plombovatelná
s krytem pro kabelový vstup
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
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KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Příslušenství

Spojovací násuvné vývodky,
Montážní deska

183

Nosné lišty

184

Systémy zadržování kabelů

184

Svorky, Popisné štítky
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185 - 187

Kabelové přívodní clony, Upevňovací desky

188

Vestavné zámky

189

Náhradní klíče

189

Plombovací přípravky

189

Krycí pásky

189

KV-malé rozváděče
příslušenství

EVS 16
Spojovací násuvné vývodky
stupeň

krytí: IP 54
spojeni boků dvou skříní
kabelová vývodka pro Ø do 19 mm
pro průchozí otvor Pg 16, Ø 23 mm
vodorovné

15 mm

KV-malé rozváděče

délka

AVS 16
Spojovací kabelová vývodka
stupeň

krytí: IP 65
spojeni boků dvou skříní
kabelová vývodka pro Ø do 15 mm
pro průchozí otvor Pg 16, Ø 23 mm
vodorovné

délka

21,5 mm

KG MP 01
Montážní deska pro KG 9001
materiál

Tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

100
136

tloušťka

KG MP 02
Montážní deska pro KG 9002
materiál

Tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

130
136

tloušťka

KG MP 03
Montážní deska pro KG 9003
materiál

180
136

Tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby
tloušťka
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KV-malé rozváděče
příslušenství

KG TS 01
Nosná lišta pro KG 9001
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

7,5

KV-malé rozváděče

pro

35

81

KG TS 02
Nosná lišta pro KG 9002
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

7,5

pro

35

108

KG TS 03
Nosná lišta pro KG 9003
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

7,5

pro

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

Variabilní instalační hloubka
při montáži DIN lišty na
podpěry v různých výškách
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Systém zajištění kabelu
proti vytržení

35

162

KV-malé rozváděče
příslušenství

KV FC 03
PE a N svorka
pro PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče se 3 modulovými jednotkami
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
jmenovité izolační napětí

KV-malé rozváděče

technologie

Ui = 690 V a.c.

KV FC 04
PE a N svorka
každá PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče se 4,5 modulovými jednotkami
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV FC 06
PE a N svorka
každá PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče se 6 modulovými jednotkami
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV FC 09
PE a N svorka
každá PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče 9 modulových jednotek
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV FC 12
PE a N svorka
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče s 12 modulovými jednotkami a prázdné rozváděče KV
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.
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KV-malé rozváděče
příslušenství

KV FC 18
PE a N svorka
každá PE/N 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče s 18 modulovými jednotkami
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
dovolené proudové zatížení: 75 A

KV-malé rozváděče

technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV FC 24
PE a N svorka
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče s 12 modulovými jednotkami a prázdné rozváděče KV
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV FC 36
PE a N svorka
pro PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
pro

malé rozváděče s 18 modulovými jednotkami
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

KV NP 16
PE a N svorka
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
k

dodatečné montáži v malých rozváděčích KV 0112 / KV 0124 / KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 /
KV 0236
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
jmenovité izolační napětí
Jmenovitý proud

Ui = 400 V a.c.
75 A

KV NP 32
PE a N svorka
k

dodatečné montáži v malých rozváděčích KV 0112 / KV 0124 / KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 /
KV 0236
každá PE/N počet x průřez 32 x 16 mm² Cu, šroubová svorka
jmenovité izolační napětí

Technologie zásuvných
svorek FIXCONNECT®
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Ui = 400 V a.c.

KV-malé rozváděče
příslušenství

KG PN 01
PE a N svorka
pro

KG 9001
PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, šroubová svorka

každá

Ui = 400 V a.c.
KV-malé rozváděče

jmenovité izolační napětí

KG PN 02
PE a N svorka
pro

KG 9002
PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, šroubová svorka

každá

jmenovité izolační napětí

Ui = 400 V a.c.

KG PN 03
PE a N svorka
pro

KG 9003
PE/N počet x průřez 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, šroubová svorka

každá

jmenovité izolační napětí

Ui = 400 V a.c.

FC BS 5
FIXCONNECT®-systém popisu svorek

Sada 5 kusů
štítek pro zásuvné svorky FIXCONNECT®, neplatí u svorek 2 x 25 / 4 x 4 mm²
nalepení popisných proužků nebo lze popsat značkovačem

popisný
k

FC BS 6
FIXCONNECT®-systém popisu svorek

Sada 5 kusů
štítek pro zásuvné svorky FIXCONNECT®, pro svorky s 2x25 / 4x4 mm²
nalepení popisných proužků nebo lze popsat značkovačem

popisný
k

Možnost popisu
jednotlivých svorek

Opticky čisté řešení s
přiloženou clonou
kabelových vstupů
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KV-malé rozváděče
příslušenství

KV EB 03
Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče se 3 modulovými jednotkami
náhradní (1 clona kabelového vývodu je součástí výrobku)

jako

KV EB 04
KV-malé rozváděče

Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče se 4,5 modulovými jednotkami
náhradní (1 clona kabelového vývodu je součástí výrobku)

jako

KV EB 06
Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče se 6 modulovými jednotkami
náhradní (1 clona kabelového vývodu je součástí výrobku)

jako

KV EB 09
Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče 9 modulových jednotek
pro KV 9325, KV 9363
jako náhradní (1 clona kabelového vývodu je součástí výrobku)
a

KV EB 12
Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče 12 modulových jednotek v řadě
přiobjednává jen v případě nutnosti současného použití na horní i spodní straně rozváděče
(1 ks je vždy součástí výrobku)

se

KV EB 18
Clona kabelového vývodu
pro

malé rozváděče 18 modulových jednotek v řadě
přiobjednává jen v případě nutnosti současného použití na horní i spodní straně rozváděče
(1 ks je vždy součástí výrobku)

se

KV BP 04
Upevňovací desky
pro

upevnění na stěnu, trubku nebo stožár
vnější upevnění skříně KV xx04 a KV PC xx04
montážní sada obsahuje upevňovací desku, upevňovací úchytky a šrouby
upevnění možné na vodorovnou nebo svislou trubku
k upevnění na trubku / stožár budou nutné upevňovací pásky a další
příslušenství

120
100

Průměr

19

233
210

pro

40 mm

KV BP 09
Upevňovací desky
pro

upevnění na stěnu, trubku nebo stožár
vnější upevnění skříně KV xx09 a KV PC xx09
montážní sada obsahuje upevňovací desku, upevňovací úchytky a šrouby
upevnění možné na vodorovnou nebo svislou trubku
k upevnění na trubku / stožár budou nutné upevňovací pásky a další
příslušenství

195
100

Průměr
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40 mm

242
219
194

pro

19

KV-malé rozváděče
příslušenství

KV ES 1
Vestavěný zámek
pro malé rozváděče 12-54 modulových jednotek
cylindrická vložka se 2 klíči

KV-malé rozváděče

profilová

KV ES 2
Náhradní klíče
pro
2

dveřní zámek KV ES 1 nebo KV ES 3
kusy

KV ES 3
Vestavěný zámek
pro malé rozváděče 3-9 modulových jednotek
a

pro KV 9325, KV 9363
cylindrická vložka se 2 klíči

profilová

KV PL 2
Plombovací sada
pro malé rozváděče 12-54 modulových jednotek
k

plombování spodního a horního dílu rozváděče (dvířka se dají plombovat bez dodatečného dílu)

KV PL 3
Plombovací sada
pro malé rozváděče 3-9 modulových jednotek
a
k

pro KV 9325, KV 9363
plombování spodního a horního dílu rozváděče (dvířka se dají plombovat bez dodatečného dílu)

AS 12
Krycí pásek
12 modulových jednotek
12

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje pro tloušťku materiálu
do 3 mm

pro

AS 18
Krycí pásek
18 modulových jednotek
18

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje pro tloušťku materiálu
do 3 mm

pro

K plombování spodního a
horního dílu rozváděče

Krycí deska s výřezem
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KV-malé rozváděče

KV-malé rozváděče
Technická příloha
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Rozměry v mm

191

Upevňovací rozměry

192

Boční spojování skříní

193

Svorky

194 - 195

Normy

196

Provozní a okolní podmínky

197

KV-malé rozváděče
technická příloha
rozměry v mm

115
95
81

168
133
110
72

115
95
81

123,5

KV-malé rozváděče

182
5,2

5,2

253
232
205
165

182

253
232
205
165

123,5

36,5

36,5

136
101
45

KG 9002

KG 9001

217
182
160
126

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9003

182
160

105

Ø 4,5

540
440
405

83,5

105

295
245

KV 9331

= využitelný montážní
prostor u zabudovaných
kabelových vstupů
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KV-malé rozváděče
technická příloha
upevňovací rozměry

Upevnění na stěnu pro šrouby do průměru 4,5 mm.

32
160

583

458

51

125

262
280

295

210

295

295

125

125

125

51

KV 4548
KV 9448
KV 9448 M
KV PC 9448

125

210

512
530

KV 3536
KV 9336
KV 9336 M
KV PC 9336

387
405

KV 2524
KV 9224
KV 9224 M
KV PC 9224

137
155

238

32

32

107

295

333

200

132

238

122

228

90

146

86

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M
KV PC 9112

KV 1509
KV 9109
KV 9325
KV 9363
KV PC 9109

132

126

32

197

KV 1506
KV 9106
KV PC 9106

708

KV 1504
KV 9104
KV PC 9104

102

51

125

51

210
210

KV 2536
KV 9236
KV 9326 M

KV 3554
KV 9354
KV 9354 M
403

51

320

630

483

137
155
51

150

287
305

403

403

150
437
455

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

333

150

320
51

KV-malé rozváděče

KV 1503
KV 9103
KV PC 9103

320

Otočením nosné lišty o 180° je možné zvětšit instalační hloubku pod krycí deskou na 59 mm. Nejsou
potřebné žádné další konstrukční prvky.

59

50

40

Kryt kabelového vstupu pro malé rozvodnice 12-54 modulové
jednotky namontovány nahoře a dole

40
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KV-malé rozváděče
technická příloha
boční spojování skřín

KV 9103
KV 1503

KV 9103
KV 1503

KV 9104
KV 1504

KV 9104
KV 1504

KV 9106
KV 1506

KV 9106
KV 1506

KV 9109
KV 1509

KV 9109
KV 1509

KV-malé rozváděče

Jističové / pojistkové skříně KV se mohou z boční strany vzájemně spojovat, viz obrázek níže:
- v jištění IP 65 s montážními spojovacími vývodkami AVS 16
- v jištění IP 54 s násuvnými spojovacími vývodkami EVS 16

KV 9325
KV 9363

Malé rozvodnice KV se mohou z boční strany vzájemně spojovat, viz obrázek níže:
- v jištění IP 65 s montážními spojovacími vývodkami AVS 16
- v jištění IP 54 s násuvnými spojovacími vývodkami EVS 16

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M

KV 2524
KV 9224
KV 9224 M
KV 9220

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

KG 9001

KV 3536
KV 9336
KV 9336 M
KV 9330

KV 2536
KV 9236
KV 9236 M
KV 9230

KG 9002

KV 3554
KV 9354
KV 9354 M
KV 9350

KV 9339
KV 9338
KV 9337

KV 9331

KV 4548
KV 9448
KV 9448 M
KV 9440

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

KG 9003
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svorky

N a PE zásuvné svorky FIXCINNECT
Jmenovitá připojovací schopnost PE a N svorek pro měděné vodiče
přiřazené jmenovité průřezy vodičů/měď
Svorkové místo

max.
počet

od - do max.

max.
počet

od - do max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 - 4 mm2, sol

1

1,5 - 4 mm2, f

KV-malé rozváděče

Šroubová svorka 25 mm²

Vyzkoušená jako
spojovací svorka pro
několik vodičů stejného
průřezu pro použití
v jednom proudovém
okruhu.

Násuvná svorka 4 mm²

Bez koncových dutinek; Svorkové místo se
musí při zavádění vodiče otevřít nástrojem.

Proudové zatížení N-lišty: 80 A
Všechny svorky jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.
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svorky

Osazení a počet
Svorka PE pro Cu vodiče
Počet
Modulové jednotky:

PE svorka
do 4 mm2

do 25 mm2

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

KV-malé rozváděče

3

4,5
6

9

12

18
24
36 (3-řadé)
48
36 (2-řadé)
54

Svorka N pro Cu vodiče
Počet
Modulové jednotky:

PE svorka
do 4 mm2

do 25 mm2

násuvný
můstek

3
4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

4,5
6

9

12

18

24
36 (3-řadé)
48
36 (2-řadé)
54
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normy

Jističové skříně KV odpovídají následujícím normám a ustanovením:
- DIN VDE 0603 1) Malé instalační rozvodnice a elektroměrová místa AC 400V
- DIN 43 871 1) Malé instalační rozvodnice pro vestavné přístroje do 63A
- DIN EN 60 670-24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

- DIN 49 510 D-systém, pojistkové patice
- ČSN EN 60 999 DIN EN 60 999, připojovací zařízení
Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče
- EN 60 529 / DIN VDE 0470 část1
Druhy krytí skříní (IP-kód)
1) Typy skříní na které se tato norma platí: KV 1512, KV 2524, KV 3536, KV 4548, KV 9112, KV 9224, KV 9336, KV 9448

- DIN 43871Povolený ztrátový výkon pro instalační rozvodnice.
Ztrátový výkon v W; P= f ()
Tabulka 4:
přípustný ztrátový výkon Pzul pro instalační rozvodnice
pro montáž na stěnu při nadměrné hodnotě 
Velikost

10 K

1-řadý

5,5 W

9,0 W

12,5 W

16,5 W

21,0 W

2-řadý

6,5 W

11,0 W

15,0 W

20,0 W

25,0 W

3-řadý

7,0 W

12,0 W

17,0 W

22,0 W

28,0 W

4-řadý

8,5 W

14,5 W

20,5 W

27,0 W

34,0 W

15 K

20 K

25 K

30 K

Připojovací průřezy a ztrátový výkon závitových pojistek
Systémy závitových
pojistek

Pojistková patice
Ztrátový výkon
vč. pojistky
u Ith 2

Styčné
vložky

Jmenovité
napětí
AC

Jmenovité
napětí
DC

Přípojky vodičů Cu
sol/pevný drát
s
f jen s neprodyšně lisovanou
koncovou dutinkou nebo kolíkovou
kabelovou koncovkou

D II-systém 25 A
závit E 27

cca. 4 W

Lícovaný šroub

500 V

500 V

1,5-6 mm2

D II-systém 63 A
závit E 33

cca. 7 W

Lícovaný šroub

500 V

500 V

1,5-16 mm2

40 K

KV 9331: 63 W

KG 9001: 16,5 W
KG 9002: 16,8 W
KG 9003: 17,6 W

Zvýšení teploty (Δ) u skříní KG-/KV-Prázdná skříň v důsledku ztrátového výkonu elektrických provozních prostředků

35 K
Zahřívání
Erwärmung[K]
[K]

KV-malé rozváděče

- DIN 43 880 Instalační přístroje, rozměry pouzder a příslušné montážní rozměry

30 K
25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

5W

10 W

15 W

20 W

25 W

30 W

35 W

Verlustleistung
Ztrátový
výkonPPdede[W]
[W]

196 | www.hensel-electric.cz

40 W

45 W

50 W

55 W

60 W

65 W

KV-malé rozváděče
technická příloha
provozní podmínky a okolní prostředí

Malé
Elektroměrové Prázdná skříň
rozvodnice KV a rozváděče
KG ... / KV ...
elektroměrové
skříně
Oblast použití

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

Malé rozvodnice KV PC
PC-polykarbonát
Kabelový
vstup
ESM ...,
EVS 16

Provedení IP 54/65:
Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním
prostoru podle DIN VDE 0100, část 737
Je však nutné dbát na klimatické dopady na zabudované spotřebiče,
například vysoké nebo nízké teploty okolního prostředí nebo vznik
kondenzátu, viz technické informace.

Malé
rozvodnice
KV PC

Montážní
spojovací
hrdlo
AVS 16

Vhodný pro nechráněnou
instalaci ve venkovním prostoru
podle
DIN VDE 0100, část 737
Je však nutné dbát na klimatické dopady na zabudované
spotřebiče, například vysoké
nebo nízké teploty okolního
prostředí nebo vznik kondenzátu,
viz technické informace.

+ 35 °C

+ 35 °C

−

+ 35 °C

+ 35 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 40 °C
0 °C

+ 60 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 70 °C
− 25 °C

−
−

−
−

−
−

−
−

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

50 % při 40 °C −
100 % při 25 °C

Požární ochrana
při vnitřních závadách

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C
V-2
odolný proti
vznícení
samozhášivý

750 °C
V-2
odolný proti
vznícení
samozhášivý

750 °C
V-2
odolný proti
vznícení
samozhášivý

750 °C
−
odolný proti
vznícení
samozhášivý

960 °C
V-2
odolný proti
vznícení
samozhášivý

750 °C
V-2
odolný proti
vznícení
samozhášivý

Stupeň ochrany
před mechanickým
poškozením

IK08 (5 joule)

IK08 (5 joule)

IK08 (5 joule)

–

IK08 (5 joule)

–

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů vznikajících
při hoření – dle ČSN EN 754-2
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.
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Malé rozvodnice KV
PS-polystyren

ENYSTAR
Instalační rozvodnice
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice do 250 A
s dvířky dle ČSN EN 61 439 část 3
„Instalační rozvodnice určená pro obsluhu laiky“
• Variabilní systém skříní

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

• Krytí IP 66
• Z polykarbonátu
• Třída ochrany II, 쓑
Přizpůsobení v souladu s ČSN EN 61 439-3 a prezentace nových produktů

200 - 201

Popis systému

202 - 203

Struktura systému / Stěny skříní

204 - 207

Přehled programů:
Obsluha také elektrotechnickými laiky

208 - 211

Prázdná skříň

212 - 224

Jističová skříň

225 - 237

Svorkové skříně

244 - 237

Elektroměrová skříň

238 - 240

Přípojnicová skříň
5-pólový přípojnicový systém, 250 A

241 - 243

Kryty a pojistkové přístroje

244

Možnosti osazení

245

Příslušenství (svorky pro přímé připojení na přípojnice)

246 - 247

Pojistková skříň s pojistkovým výkonovým odpojovačem

248 - 250

Skříně s výkonovými vypínači nebo výkonovými jističi

251 - 257

Příslušenství

258 - 281

Technická příloha

282 - 291

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování
(např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách
www.hensel-electric.cz
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ENYSTAR
ČSN EN 61 439

Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů
které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO)
Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů
Nová ČSN EN 61 439 - standard pro stavbu rozváděčů - přináší změny, které mají vliv na plánování a sestavy rozváděče.
Navíc, na výrobce rozváděče čekají nové úkoly a povinnosti.
Rozhodující pro optimální fungování sestavy rozváděče za provozních podmínek je správné hodnocení vlastností sestavy.
Pro tento účel, je sestava považována za BLACK-BOX se čtyřmi rozhraními, které zajistí kompatibilitu s jmenovitými
obvody, ke kterým je připojen, instalačními podmínkami a musí být deklarována výrobcem sestavy za použití kritérií,
které jsou uvedeny níže.

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Sestava je považována za BLACK BOX se čtyřmi charakteristikami rozhraní
dle ČSN EN 61 439-2, -3

Sestavy / Okolní prostředí

• Pro chráněnou venkovní instalaci
• Krytí IP 66
• Variabilní systém rozváděčových skříní,
možnost rozšíření ve všech směrech
• 4 Velikosti skříní v rastru od 90 mm
• Sestava sběrnicového systému s souladu s pravidly
pro EMC (elektromagnetickou kompatibilitu)
• Montáž na stěnu nebo na stojan

Obsluha a očekávání

• Rozváděčové skříně do 250 A určené pro obsluhu laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3
• Třída ochrany II do 250 A jmenovitého proudu
• Flexibilní díky normalizovaným a zkoušeným
stavebním jednotkám
• Dostatečný prostor pro připojení
• Splňuje podmínky pro obsluhu neodbornou
veřejností (laiky)

BLACK BOX

Variabilní systém rozváděčových skříní,

se 4-mi rozhraními

plastové zapouzdření, ochrana izolací, IP 66,

pro výběr rozváděče

pro montáž rozváděčových
kombinací do 250 A
určeno pro obsluhu neodbornou veřejností
(laiky) ČSN EN 61 439-3
Požadavky na všechny v sestavách vestavěné
funkce a přístroje jsou odpovídající požadavkům

ENYSTAR
Rozváděčová sestava

Připojení na
elektrickou síť
• Proudový obvod rozváděče / proudový obvod
koncového zařízení
• Výkonový spínač do 250 A
• Odpojovač do 250 A
• Pojistkový odpojovač do 250 A
• Pojistkové spodky pro montáž na sběrnice 63 A
• Připojení kabelem horní / spodní
• Připojení: Vodič měděný Cu / Hliníkový Al
• Volitelné připojení CEE zásuvek v souladu s
EN 60309 a zásuvkami se zemněným kontaktem v
souladu s ČSN EN 49 440-1
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podle ČSN EN 61 439-3.
Inc a RDF musí být stanoveno v dokumentaci.

Proudové obvody a
spotřebiče
• jmenovité napětí Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
• Jmenovitý proud IN do 250 A
• Výkonový spínač do 250 A
• Odpojovač do 250 A
• Pojistkový odpojovač do 250 A
• 5-ti vodičový systém
• Připojení kabelem horní / spodní

ENYSTAR
ČSN EN 61 439

ČSN EN 61 439 a popis nových produktů
ČSN EN 61 439 - norma pro výstavbu rozváděčů - stanoví technické a bezpečnostní požadavky na elektrické přístroje pro
dodržení bezpečnosti osob a zařízení.
Požadavky na výrobky jsou jednoznačněji deﬁnovány a jsou zavedeny nové pojmy.
BLACK-BOX-Model
Plánovač popisuje rozváděčovou kombinaci pomocí deﬁnice rozhraní jako BLACK BOX Model. Výrobce rozváděčové
kombinace musí dimenzovat a deﬁnovat požadavky na montáž zařízení na základě deﬁnice rozhraní.

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Popis parametrů výrobků se mění
Dle normy se také odráží tvorba dokumentace výrobků. Doplňkové údaje jako jmenovitý proud obvodu a počet
proudových obvodů, které plánovač a výrobce rozváděčové kombinace, nyní potřebuje, jsou u každého výrobku uvedeny.

Mezinárodní katalog představuje ENYSTAR jako prázdnou nebo jističovou skříň.

Plánovací nástroj konﬁgurátor ENYGUIDE na
www.enyguide.cz
PASSION FOR POWER.

NÁVOD
Návrh a montáž
v souladu s EN 61439

Volný plánovací software ENYGUIDE: umožňuje rychlou a
snadnou konﬁguraci rozváděčů

Rozváděčový systém ENYSTAR do 250 A
a rozváděčový systém Mi do 630 A

Ke stažení na www.hensel-electric.de/61439

Další skříně s elektrickými funkcemi pro sestavení u
ENYSTAR rozváděčů do 250 A, například s vestavěnými
přípojnicemi, vypínače, atd naleznete na adrese:
www.hensel-electric.cz
Návrh a montáž dle ČSN EN 61 439
pro ENYSTAR rozváděče do 250 A
naleznete v příručce na www.hensel-electric.cz

Rozměrové

výkresy a rozpisy dílů jsou automaticky vytvořeny
v ENYGUIDE.
Znázornění rozváděče v podrobném 3D nebo 2D zobrazení.
Různé pohledové roviny ukazují zařízení, kryty a dveře.
ENYGUIDE stanovuje potřebné příslušenství jako například
počet nezávislých úchytů na stěnu
Není zapotřebí žádný další časově náročný instalační program.

Tuto příručku pro navrhování a sestavení v souladu s
normou ČSN EN 61 439 pro rozváděče ENYSTAR do 250 A
a distribuční Mi rozváděče až do 630 A lze stáhnout:

w
www.hensel-electric.cz

www.enyguide.cz
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ENYSTAR
Popis systému

Instalační rozvodnice do 250 A s dvířky
Variabilní systém skříní, krytí IP 66, vyrobeno z polykarbonátu,
pro montáž rozváděčů do 250 A, určené k provozu „laickými“ osobami v souladu s ČSN EN 61 439-3
pro

chráněnou instalaci ve venkovním prostoru
a chráněné proti vodě (IP 66)
třída ochrany II 쓑
barevný odstín: šedá, RAL 7035

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

prachotěsné

Materiál polykarbonát
Chování při hoření: Zkouška žhavou smyčkou 960 °C podle ČSN EN 60 695-2-11, samozhášecí a odolný proti vznícení,
Odolnost proti UV záření dle ČSN EN 61 439-1, oddíl 10.2.4: materiál je vyzkoušen na odolnost proti UV záření a je vhodný
pro použití na přímém slunečním záření ve vnějším prostředí
Toxicita: bez obsahu silikonů a halogenů
Chemická odolnost: Odolnost proti
10%-ním kyselinám 10%-ním louhům, benzínu a minerálním olejům

Variabilní systém skříní s dveřmi

Obsluha přístrojů za dveřmi s ochranou proti dotyku

Rychlé spojování skříní

Sestavení rozváděče ENYSTAR podle ČSN EN 61 439-3

Dvířka
všechny velikosti skříní s dveřmi
průhledné a neprůhledné
doraz dveří nastavitelný
plombovatelné
možnost uzamčení nástrojem nebo klíčem
obsluha přístrojů za dveřmi s ochranou proti dotyku
žádné vyčnívající pohony
Rychlé spojování skříní
otevřené stěny skříní, které je možné rychle
a jednoduše uzavřít sadou krycích desek
integrovaná těsnění
bezpečná nasazovací spojení

Předmontované funkční skříně
skříně s kryty jako ochrana proti dotyku
spojovací box k montáži přístrojů, které musí být obsluhovány
zvenčí, jako např. zásuvná zařízení, tlačítka a spínače
elektromagneticky snášenlivý systém sběrných lišt
N vodič se stejnou schopností vést proud jako venkovní vodiče
kontaktovatelná jisticí zařízení
kabelové vývodky přes montážní příruby do průměru kabelu 72 mm
funkční

PASSION FOR POWER.

Montážní pokyny

Rozvaděče ENYSTAR až
do 250 A
Určeno pro ovládání běžnými osobami (DBO)
v souladu s normou IEC 61439-3

Montážní návod
Na vyžádání nebo mužete stáhnout informace:
www.hensel-electric.cz > Ke stažení
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Stahujte na webu www.hensel-electric.de/61439

Systém hlavních sběrných lišt odpovídajících normě EMV, s vodiči
N/PEN v oblasti krajních vodičů se stejným proudovým zatížením
jako krajní vodiče

ENYSTAR
Popis systému

Závislé na systému
Elektrické parametry
jmenovité napětí: max. 690 V a.c.
jmenovité izolační napětí: 690 V a.c., 1000 V d.c.
Jmenovitý proud: 250 A
Jmenovitá zkratová odolnost: max. 13 kA
Jmenovité hodnoty se mohou redukovat zabudovanou přístrojovou technikou, viz údaje k
produktu nebo rejstřík technologie

Systémové informace

Okolní
podmínky

Teplota prostředí
- pro rozváděče dle ČSN EN 61 439:
-5 °C až 35 °C, max. +40 °C
Vlhkost vzduchu: 50 % při 40 °C, 100 % při 25 °C
- pro prázdné skříně: -25 °C až +70 °C
V důsledku zabudovaných přístrojů mohou být
omezeny maximální teploty okolního prostředí.

Skříně jsou vhodné pro chráněnou montáž ve
venkovním prostředí.
Je však třeba dbát na klimatické vlivy na provozní
prostředky, viz rejstřík Technika

IK08
(5Joule)

Stupeň ochrany pro mechanické
namáhání IK 08 (5 joule) dle
ČSN EN 50 102

Rázová pevnost

IP
66

prachotěsné
Krytí IP 66

Ochrana před vniknutím cizích
předmětů a před dotykem

Instalace

Skříně s ochrannou izolací
(třída ochrany II) 쓑
Izolace

IP
66

vodotěsné
Krytí IP 66

Ochrana před vodou

Vlastnosti materiálu
Informace o materiálu: Polykarbonát

960°C

Zkouška žhavou smyčkou 960 °C
dle ČSN EN 60 695-2-11
samozhášecí, odolný proti vznícení

Požární odolnost

Odolnost proti
10%-ním kyselinám 10%-ním
louhům, benzínu a minerálním
olejům
Chemická odolnost

Odolný proti UV záření dle ČSN EN 61 439-1
odstavec 10.2.4:

Odolnost proti
UV záření

materiál je vyzkoušen na odolnost proti
UV záření a je vhodný pro použití na přímém
slunečním záření ve vnějším prostředí.

bez silikonu a bez halogenů

Toxicita
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Elektrické
jmenovité veličiny

ENYSTAR
Struktura systému

Hloubka zapouzdření
s ručním ovládáním
186

1

 Modulární systém skříní
s roztečí 90 mm
 4 velikosti skříní:
270 x 180 mm,
270 x 360 mm,
270 x 540 mm
a 540 x 360 mm

2

4

 Sady krycích desek,
jednotlivé krycí desky
a příruby objednávejte
separátně.

3

Zvyšovací rám
Zvyšovací rám pro zvětšení
instalační hloubky o 50 mm

50

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

 Jednoduše připojitelný
k větším kombinacím

s ovládáním nástrojem

213
236

Variabilní
instalační rozvodnice
s dveřmi

Jednotná hloubka skříní

Variabilní
skříň s dveřmi
a krycími deskami
 4 velikosti skříní:
276 x 186 mm,
276 x 366 mm,
276 x 546 mm
a 546 x 366 mm

Prázdné skříně a
skříně vypínačů s krycími deskami pro
dodatečné uzavření stěn skříní.

Příruby musí být
objednávány zvlášť
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Stěny skříní uzavřeny
prostřednictvím krycích desek

ENYSTAR
Struktura systému

Systém variabilně
sestavitelných skříní s
dveřmi

Prázdná skříň uzavírání
dveří ručním uzávěrem.
Obsluha a přístup osob
bez elektrotechnické
kvaliﬁkace - laiků.

dveří ruční -v prostředích kde
mají přístup osoby bez elektrotechnické
kvalifikace - laici

Prázdná skříň uzamykání dveří nástrojem
Přístup a obsluha
jen kvaliﬁkovanými
odborníky

Možnost

Jističová skříň

uzamčení klíčem chrání před
neautorizovaným přístupem.

Multiklíč

Variabilní skříň s dveřmi
a krycími deskami
Prázdná skříň
s krycími deskami
Jističová skříň
s krycími deskami

pro uzavírání dveří:
Standartní zámkový systém pro
uzavírání nástrojem - plochým
šroubovákem, trojúhelníkovým
uzávěrem 8 mm, čtvercovým zámkem
8 mm a dvojtrnem.

Montážní příruby
na objednávku
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Uzávěr

ENYSTAR
Struktura systému
Příklady použití

Ve všech směrech kombinovatelné a rozšířitelné
Kvůli zvyšujícím se požadavkům
je nezbytná ﬂexibilita elektrické
instalace.

Velké dveře všech velikostí
skříní dovolují jednoduchý
přístup k přístrojovému
vybavení

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Skříně ENYSTAR je možné
volně kombinovat a uspořádat,

aby se systém přizpůsobil
individuálním požadavkům
na místě:
Kombinace vedle sebe nebo
nad sebou.

Kombinace
skříní nad
sebou

Rozváděče určené pro
laickou obsluhu

Kombinace skříní vedle
sebe

Příklad 1:
Instalační rozvodnice
se 72 modulovými jednotkami
(6 x 12 x 18 mm),
kombinace dvou skříní FP 1318
s krycími deskami
Příklad 2:
Instalační rozvodnice se 125 A
napájením, 36 modulových
jednotek (3 x 12 x 18 mm)
se svorkami pro PE a N

2

1

Spojovací box
Se spojovacím boxem ENYSTAR
můžete jednoduše a rychle
vestavovat přístroje, které se
musí obsluhovat zvenku.
K tomu patří např. zásuvná
zařízení, tlačítka, spínače nebo
také dotykové panely.
Spojovací box se montuje
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jako ostatní systémy pomocí
bezpečných nasazovacích
spojení.
Nový spojovací box
ENYSTAR je k dostání
v různých provedeních a se
standardním osazením.

ENYSTAR

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Popis systému
Příklady použití
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ENYSTAR
Přehled programů
Obsluha a přístup také elektrotechnickými laiky

Prázdná skříň
s průhlednými dveřmi

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Strany 212-215

Prázdná skříň
s neprůhlednými dveřmi
Strany 216-218

Jističová skříň
pro přístroje do 63 A
se svorkami PE a N
Strany 225-229

FP 0140
Vestavné rozměry
216x126x140 mm

FP 0150
Vestavné rozměry
216x126x140 mm

FP 1109
1x9x18 mm

FP 0141
Vestavné rozměry
216x126x140 mm
s krycími deskami

FP 0151
Vestavné rozměry
216x126x140 mm
s krycími deskami

FP 1108
1x9x18 mm
s krycími deskami

FP 0240
Vestavné rozměry
216x306x140 mm

FP 0250
Vestavné rozměry
216x306x140 mm

FP 1219
2x12x18 mm

FP 0241
Vestavné rozměry
216x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0251
Vestavné rozměry
216x306x140 mm
s krycími deskami

Jističová skříň
pro přístroje do 63 A
bez PE - a N- svorek
Strany 230-231
FP 1105
1x12x18 mm

FP 1215
2x12x18 mm

FP 1315
3x12x18 mm

FP 1218
2x12x18 mm
s krycími deskami

FP 1415
2x27x18 mm

FP 0340
Vestavné rozměry
216x486x140 mm

FP 0350
Vestavné rozměry
216x486x140 mm

FP 0341
Vestavné rozměry
216x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0351
Vestavné rozměry
216x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0440
Vestavné rozměry
486x306x140 mm

FP 0441
Vestavné rozměry
486x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0461
Vestavné rozměry
306x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0450
Vestavné rozměry
486x306x140 mm

FP 0451
Vestavné rozměry
486x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0471
Vestavné rozměry
306x486x140 mm
s krycími deskami

FP 1319
3x12x18 mm

FP 1318
3x12x18 mm
s krycími deskami

FP 1409
2x27x18 mm
s krycími deskami

FP 1408
2x27x18 mm
s krycími deskami

FP 1418
3x17x18 mm
s krycími deskami

FP 1211
1x12x18 mm
for miniature
circuit breakers
(MCB)
Prázdné skříně pro montáž různých přístrojů buď přímo na dno skříně,
na nosnou lištu nebo na montážní desku.
Vestavné přístroje musí být pro laickou obsluhu zakrytovány.
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Jističové skříně pro montáž sériově zapojených přístrojů podle DIN 43 880 od
9 do 54 modulových jednotek

ENYSTAR
Přehled programů
Obsluha a přístup také elektrotechnickými laiky

s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou uzemnění

bez PE - a N- svorek
Strany 232-235

Jističová skříň
pro přístroje do 100 A
bez PE - a N- svorek
Strany 236-237
FP 1101
1x12x18 mm

FP 1106
1x9x18 mm

FP 1107
1x9x18 mm
s krycími deskami

FP 1216
2x12x18 mm

Elektroměrové rozváděče
Strany 238-239

FP 2212
pro montáž 1
elektronického
domácího
elektroměru (eHz)

Skříň výkonového vypínače
Strany 251-256

FP 5101
63 A
3-pólové, PE + N

FP 5103
63 A
4-pólové + PE
FP 1249
2x12x18 mm

FP 2213
pro montáž
2 elektronických
domovních
elektroměrů (eHz)

FP 5102
100 A
3-pólové, PE + N

FP 5104
100 A
4-pólové + PE

FP 1349
3x12x18 mm

FP 1217
2x12x18 mm
s krycími deskami

FP 5201
125 A
3-pólové, PE + N
FP 1439
2x27x18 mm

FP 1316
3x12x18 mm

FP 1317
3x12x18 mm
s krycími deskami

FP 5202
125 A
4-pólové, PE

FP 1211
1x12x18 mm
pro hlavní jistič
vedení
se svorkami
PE a N

FP 5211
160 A
3-pólové, PE + N

FP 1100
Svorková skříň

FP 5213
160 A
4-pólové + PE

FP 1417
2x27x18 mm
s krycími deskami

FP 5312
250 A
3-pólové, PE + N

í
Individuáln
řešení?
ám!
Zavolejte n

S odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou uzemnění

Jističové skříně pro montáž sériově
zapojených přístrojů podle DIN 43 880
od 9 do 54 modulových jednotek

Elektroměrové skříně pro použití
v neměřeném prostoru na základě
konzultace s místním poskytovatelem sítí.
Skříně jsou plombovatelné.

Skříň výkonového vypínače s výkonovými
vypínači dle ČSN EN 60 497-3
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Jističová skříň
pro přístroje do 63 A

ENYSTAR
Přehled programů
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

Prázdná skříň
s průhlednými dveřmi

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Strany 219-221

Prázdná skříň
s neprůhlednými dveřmi
Strany222-224

FP 0100
Vestavné rozměry
216x126x140 mm

FP 0120
Vestavné rozměry
216x126x140 mm

FP 0101
Vestavné rozměry
216x126x140 mm
s krycími deskami

FP 0121
Vestavné rozměry
216x126x140 mm
s krycími deskami

FP 0210
Vestavné rozměry
216x306x140 mm

FP 0230
Vestavné rozměry
216x306x140 mm

FP 0211
Vestavné rozměry
216x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0231
Vestavné rozměry
216x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0310
Vestavné rozměry
216x486x140 mm

FP 0330
Vestavné rozměry
216x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0311
Vestavné rozměry
216x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0331
Vestavné rozměry
216x486x140 mm
s krycími deskami

Elektroměrová skříň

Přípojnicová skříň

Strana 240

Strany 241-244

FP 2211
pro montáž
1 elektroměru

FP 2312
pro montáž
2 elektroměrů
nebo
1 elektroměru +
1 nosné lišty

FP 3212
250 A, 5-pólové

FP 3402
250 A, 5-pólové

FP AP 21
Krycí desky pro
pojistkové přístroje
pro montáž na
přípojnice
Prostorová
jednotka: 12
FP AP 41
Krycí desky pro
pojistkové přístroje
pro montáž na
přípojnice
Prostorová
jednotka: 10 + 16
FP BA 70
Zaslepovací kryt
H 160 x B 126 mm
prostorové jednotky: 7

NH RT 00C
Pojistkový odpojovač s
montáží na přípojnice
3-pólový, 125 A
Prostorová jednotka: 5

ZS RS 18
Pojistkový spodek na
přípojnice D0 2, 63 A
Prostorová jednotka: 2
FP 0400
Vestavné rozměry
486x306x140 mm

FP 0420
Vestavné rozměry
486x306x140 mm

FP 0401
Vestavné rozměry
486x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0421
Vestavné rozměry
486x306x140 mm
s krycími deskami

FP 0411
Vestavné rozměry
306x486x140 mm
s krycími deskami

FP 0431
Vestavné rozměry
306x486x140 mm
s krycími deskami

Prázdné skříně pro montáž různých přístrojů buď přímo na dno skříně nebo,
na nosnou lištu nebo na montážní desku
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Elektroměrové skříně pro použití
v neměřeném prostoru na základě
konzultace s místním poskytovatelem sítí.
Skříně jsou plombovatelné.

Přípojnicové systémy v souladu s normou
EMV:
vodiči
oblasti
krajních
vodičů
s vvodi
odiči
či N/P
N/PEN
EN v obla
o
blasti
sti kr
krajn
ajních
ích vo
vodič
dičů
ů
a vodiči N se stejným proudovým
zatížením jako krajní vodiče

ENYSTAR
Přehled programů
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 4211
1xNH 00C, 125 A
3-pólové, PE + N

FP 4212
2xNH 00C, 125 A
3-pólová, PE + N

Skříň výkonového jističe
Strana 257

FP 5216
160 A
3-pólové, PE + N

FP 5325
250 A
3-pólové, PE + N
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Skříň pojistkového
odpojovače
Strany 248-250

FP 4312
1xNH 1, 250 A
3-pólové, PE + N

í
Individuáln
řešení ?
ám!
Zavolejte n

Skříň pojistkového odpojovače NH
s pojistkovými odpojovači dle
ČSN EN 60 947-3

Skříň výkonového jističe
s výkonovým jističem
dle ČSN EN 60 947-2,
s přepěťovou a zkratovou spouští
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ENYSTAR
Prázdná skříň
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

všechny

velikosti skříní s dveřmi
nebo nepruhledné dveře
instalace zařízení na montážní desky nebo na DIN lišty
montážní hloubku lze zvětšit pomocí zvyšovacích rámů
skříně lze rovněž použít jako samostatné pokud jsou jejich obvodové stěny
zakryty krycími stěnovými deskami
uzávěry dveří ovládané rukou nebo pomocí nástroje
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
transparentní
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ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0140
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

180
270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 0141
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

186

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 1
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0240
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 2
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 1
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0241
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 2
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

190x80 mm
276 mm

FP 0340
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

540

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 3
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0341
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 3
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm
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ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0440
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

540

186

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0441
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

546

186

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0461
Vnitřní rozměry š 306 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

366

186

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0150
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

180

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 1
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

FP 0151
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

186

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 1
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0250
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 2
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0251
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 2
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

190x80 mm
276 mm

FP 0350
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

270

186

540

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 3
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0351
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

276

186

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 3
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 0450
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
max.

540

186

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0451
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

546

186

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0471
Vnitřní rozměry š 306 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ručním ovládáním
se sadou krycích desek
max.

366

186

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
uzávěr dveří plombovatelný
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm
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ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0100
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

180
270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 0101
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

186

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 1
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0210
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 2
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 1
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0211
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 2
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

190x80 mm
276 mm

FP 0310
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

540

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 3
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0311
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 3
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm
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ENYSTAR
Prázdné skříně s průhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0400
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

540

163

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0401
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

546

163

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0411
Vnitřní rozměry š 306 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

366

163

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
velikost skříňě 4
s průhlednými dveřmi
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0120
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

180

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 1
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

FP 0121
Vnitřní rozměry š 216 x v 126 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

186

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 1
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0230
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 2
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0231
Vnitřní rozměry š 216 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 2
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

190x80 mm
276 mm

FP 0330
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

270

163

540

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 3
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0331
Vnitřní rozměry š 216 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

276

163

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 3
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm

Upozornění:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
Prázdné skříně s neprůhlednými dveřmi
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 0420
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
max.

540

163

360

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0421
Vnitřní rozměry š 486 x v 306 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

546

163

366

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0431
Vnitřní rozměry š 306 x v 486 x h 140 mm
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
se sadou krycích desek
max.

366

163

546

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 136 mm,
při zabudované nosné liště 125 mm
s neprůhlednými dveřmi
velikost skříňě 4
plombování dveří objednat separátně
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Jističová skříň
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

průhledná

dvířka
dveří ovládané rukou, nástrojem nebo uzamykatelné klíčem
jističové skříně se svorkovnicemi PE a N nebo bez svorkovnic
ochrana proti přímému styku s nebezpečnými živými částmi pod napětím
pro ovládání instalačních přístrojů
krycí pásky pro nevyužité jističové moduly
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
skříně lze rovněž použít jako samostatné pokud jsou jejich obvodové stěny
zakryty krycími stěnovými deskami
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
uzávěry
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ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1109
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
1-řadový

270
180

skříňě 1
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

velikost

N

186
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1108
9 modulových jednotek: 1 x 9 x 18 mm
se sadou krycích desek
1-řadový

skříňě 1
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

276
186

velikost

N

186
PE

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 1219
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řadový
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N

360

skříňě 2
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří plombovatelný
uzávěr dveří s ručním ovládáním
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

velikost

186
PE

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1218
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
se sadou krycích desek
2-řadový

276

velikost

N

366

186
PE

125

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

skříňě 2
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
montážní příruby na objednávku

FP 1319
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

270

540

skříňě 3
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186
PE
N

velikost

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1318
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
se sadou krycích desek
3-řadový

276

186
PE
N

125

546

skříňě 3
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

velikost

125

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm

FP 1409
54 modulových jednotek: 2 x 27 x 18 mm
2-řadový
N

360

skříňě 4
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540

velikost

186
PE

125

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

FP 1408
54 modulových jednotek: 2 x 27 x 18 mm
se sadou krycích desek
2-řadový
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N

366

skříňě 4
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

546

velikost

186
PE

125

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1418
51 modulových jednotek: 3 x 17 x 18 mm
se sadou krycích desek
3-řadový

366

186

125

546

125

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

skříňě 4
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
montážní příruby na objednávku

PE
N

velikost

280x80 mm
366 mm

FP 1211
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
pro jističe hlavního vedení (SH spínač)
1-řadový

270

360

skříňě 2
s nosnou lištou DIN o šířce 216 mm (pro přístroje s vestavnou
hloubkou 72 mm)
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A dle
DIN 43 880
pro PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 16 mm² Cu
plombovatelné krycí desky
s uzavíratelným krycím pásem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186

velikost

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1105
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
1-řadový

276

186

186

skříňě 1
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
PE/N svorky na objednání
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

velikost

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1215
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
2-řadový

230 | www.hensel-electric.cz

366

skříňě 2
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

276

186

velikost

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1315
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
3-řadový

276

546

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 1415
51 modulových jednotek: 3 x 17 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
3-řadový

366

546

skříňě 4
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

186

velikost

125
125

360 mm
280x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
360 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

skříňě 3
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

186

velikost

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1106
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
1-řadový

270

186

180

skříňě 1
PE/N svorky na objednání
při montáži svorky PE/N redukce na 1 x 9 x 18 mm
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

velikost

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1107
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
1-řadový

skříňě 1
PE/N svorky na objednání
při montáži svorky PE/N redukce na 1 x 9 x 18 mm
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku
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276

186

186

velikost

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1216
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
2-řadový

270

360

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

skříňě 2
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186

velikost

190x80 mm
270 mm

FP 1217
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
2-řadový

276

366

skříňě 2
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

186

velikost

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1316
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
3-řadový

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

540

skříňě 3
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

velikost

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 1317
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
3-řadový
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546

skříňě 3
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

276

186

velikost

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1406
54 modulových jednotek: 2 x 27 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
2-řadový

540

360

125

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

skříňě 4
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186

velikost

2x 190x80 mm
540 mm

FP 1417
51 modulových jednotek: 3 x 17 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
se sadou krycích desek
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou
uzemnění
3-řadový

366

546

skříňě 4
PE/N svorky na objednání
k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle
DIN 43880
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
montážní příruby na objednávku

186

velikost

125
125

360 mm
280x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
360 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1101
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
1-řadový

270

186

180

skříňě 1
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
dle DIN 43 880
pro N-/PE svorky použijte skříň FP 1100
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

velikost

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1249
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řadový

360

skříňě 2
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
dle DIN 43 880
pro N-/PE svorky použijte skříň FP 1100
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

velikost

150

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1349
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový
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540

skříňě 3
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
dle DIN 43 880
pro N-/PE svorky použijte skříň FP 1100
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

velikost

150
150

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 1439
54 modulových jednotek: 2 x 27 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
2-řadový

540

150

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

360

skříňě 4
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
dle DIN 43 880
pro N-/PE svorky použijte skříň FP 1100
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
s popisným páskem
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186

velikost

FP 1211
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
pro jističe hlavního vedení (SH spínač)
1-řadový

270

360

skříňě 2
s nosnou lištou DIN o šířce 216 mm (pro přístroje s vestavnou
hloubkou 72 mm)
k zabudování řadových modulových přístrojů do 100 A
dle DIN 43 880
pro PE/N počet x průřez 2 x 25 mm², 4 x 16 mm² Cu
plombovatelné krycí desky
s uzavíratelným krycím pásem
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

186

velikost

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1100
svorková rozvodnice
je PE/N 10 x 1,5-10 mm² sol / f, 11 x 2,5-16 mm² r / f,
1 x 16 mm² sol oder 1 x 16-35 mm² f, Cu
Jmenovitý

270
180

proud: 125 A
skříňě 1
s neprůhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku
velikost

163
N
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Upozornění:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Elektroměrová skříň
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

průhledná

dvířka
v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměry s tříbodovým upevněním nebo elektronické
uzávěry dveří ovládané rukou nebo pomocí nástroje
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
použití
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ENYSTAR
Elektroměrová skříň
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 2211
max. vestavná hloubka 136 mm
včetně montážní sady pro upevnění elektroměru
velikost

skříňě 2
v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

360

použití

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

FP 2312
max. vestavná hloubka 136 mm
včetně montážních sad pro upevnění 2 elektroměrů
nebo

270

163

540

pro zabudování jednoho počítadla a jedné dodatečné nosné
lišty
velikost skříňě 3
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

Zde může být patice!

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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ENYSTAR
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190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Elektroměrová skříň
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 2212
max. vestavná hloubka 95 mm
prostor BKE-I pro 1 elektronický domovní elektroměr
(eHz)
velikost

skříňě 2
připraveným připojovacím vedením
délka připojovacích kabelů: přívody 4 x 1000 mm,
vývody 3 x 1000 mm
pro jmenovitý proud do 63 A, trvalý proud až 32 A
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

360

s

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 2213
max. vestavná hloubka 95 mm
prostor BKE-I pro 2 elektronické domovní
elektroměry (eHz)
velikost

skříňě 2
připraveným připojovacím vedením
délka připojovacích kabelů: přívody 4 x 1000 mm,
vývody 3 x 1000 mm
pro jmenovitý proud do 63 A, trvalý proud až 22 A
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186
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360

s

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Přípojnicové skříně
s pojistkovým systémem 63A, Neozed
s pojistkovým 3pólovým výkonovým odpojovačem NH00
a pro kombinace
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

jmenovitý

proud přípojnic
skříně pro kombinaci závitových pojistek a výkonových
pojistkových odpojovačů
uzávěry dveří ovládané rukou nebo pomocí nástroje
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
přípojnicové
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ENYSTAR
Přípojnicová skříň
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 3212
Jmenovitý proud přípojnic 250 A
velikost

skříňě 2
svorek
N-vodič se stejným proudovým zatížením
užitná šířka: 216 mm
prostorové jednotky: 12
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

bez

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

163

360

PE
N

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Icw = 13 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 5 mm
60 mm
216 mm

FP 3402
Jmenovitý proud přípojnic 250 A
velikost

skříňě 4
svorek
N-vodič se stejným proudovým zatížením
prostorové jednotky: 10 a 16
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

540

bez

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky
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Un = 690 V a.c.
Icw = 13 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 5 mm
60 mm
180 mm
288 mm

163

360

PE
N

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

ENYSTAR
Kryty a pojistkové přístroje

FP SV 25
Spojka přípojnic
Jmenovitý proud přípojnic 250 A 5pólový
elektrické propojení pevných přípojnicových skříní

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

pro

Zde může být patice!

Spojka přípojnic

Svorka pro přímé připojení
ohebné lamelové Cu
pásoviny

Izolační kryt na přípojnice
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ENYSTAR
Kryty a pojistkové přístroje

FP AP 21
kryt pro pojistkové přístroje
pro velikost skříně 2
pro

přípojnicové skříně pro osazení pojistnými odpínači NH RT 00C a ZS RS 18
výška 160 mm x šířka 216 mm
prostorové jednotky: 12
výřez:

FP AP 41
kryt pro pojistkové přístroje
pro velikost skříně 4
pro

přípojnicové skříně pro osazení pojistnými odpínači NH RT 00C a ZS RS 18
výška 160 mm x šířka 180 mm a výška 160 mm x šířka 288 mm
prostorové jednotky: 10 a 16

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

výřez:

FP BA 70
Zaslepovací krycí pásek
Výška 160 mm x šířka 126 mm
pro

zakrytí nepoužívaných otvorů v krycích deskách a v prostoru
svorek montovaných přímo na přípojnice 16 - 70 mm
pro zakrytí nepoužívaných otvorů v krycích deskách pro
pojistkové přístroje montované na přípojnice
prostorové jednotky: 7
dělitelný po 18 mm

NH RT 00C
Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami 125 A,
NH 00C, 3pólový
pro

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

90

160

montáž na přípojnice
1,5-50 mm², vodíč Cu kruhový průřez
šířka 90 mm x výška 160 mm, prostorové jednotky: 5
přípojka

Un = 690 V a.c.
5 mm
60 mm
4,0 Nm Třmenová svorka

ZS RS 18
Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
pro

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 400 V a.c.
5 mm
60 mm

36

160

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
montáž na přípojnice
připojení: 1,5-16 mm², Cu, 3-pol.
šířka 36 mm x výška 160 mm, prostorové jednotky: 2
pro

ENYSTAR
Možnosti osazení přípojnicových skříní

Možnosti osazení přípojnicových skříní
s krycí deskou s jisticím zařízením
a svorkami pro přímé připojení na
přípojnice

Pojistkové přístroje a svorky pro přímé připojení na přípojnice
Obsluha
elektrotechnickými
laiky

FP AP 41
C FP BA 70
ZS RS 18 NH RT 00C
2 jedno- 5 jednotek 7 jednotek
tek

5x
5x
5x
KS 16 F KS 35 F KS 70 F
3 jednotek 3 jednotek 6 jednotek

AM RK 150
8 jednotek
PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3
FP 3212
12 jednotek

FP 3402
10 jednotek +
16 jednotek

jednotek = prostorové jednotky

Možnosti osazení přípojnicových skříní
bez krycí desky se svorkami pro přímé
připojení na přípojnice

Svorka pro přímé připojení na přípojnicový systém

5x
KS 16 F
3 jednotek

5x
KS 70 F
6 jednotek

5x
KS 150 F
8 jednotek
PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3
FP 3212
12 jednotek

5x
KS 35 F
3 jednotek

FP 3402
10 jednotek
+ 16 jednotek

jednotek =
prostorové jednotky

| 245

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

FP AP 21

Přístup a
obsluha jen
kvalifikovanými
odborníky

ENYSTAR
Svorka pro přímé připojení na přípojnicový systém

Svorka pro přímé připojení na přípojnice

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Poznámka: Pro udržení izolační pevnosti se musí mezi rozdílnými potenciály udržovat 10 mm a mezi neaktivními,
vodivými kovovými předměty 15 mm vzdušná vzdálenost.

Typ

Průřez vodiče

Druh vodiče

KS 16 F

1,5-16 mm2

Cu

KS 35 F

4-35 mm2

Cu

KS 70 F

10-70 mm2

KS 150 F

KS 240/12

Propojovací pás

Pro
přípojnice

Šířka

... x 5 mm

11 mm

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

16 mm

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

21 mm

35-150 mm2

Cu/Alu*

250 A: Mi VS 250

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

Cu 35-240 mm2

Cu / Alu*

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

12 x 5 mm

144 mm

Alu 35-185 mm2

AM RK 150

Připojovací modul 35-150 mm²
pro

instalaci v přípojnicových skříních s krycí deskou

5pólový
prostorové

jednotky: 8

L1-L3, N:
35-150 mm² Cu
PE: 10-70 mm² Cu

250 A: Mi VS 250
160 A: Mi VS 160

*Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým doporučením.
Viz Technické informace Hliníkové vodiče
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ENYSTAR
Svorka pro přímé připojení na přípojnicový systém

Pro přípojnicovou skříň

Pro přípojnicovou skříň s bezpečnostními zařízeními
Kryty (FP AP 21, AP 41 FP)
a krycí deska (FP BA 70)
PE

PE
N

N

FP AP 21

FP BA 70

250 A
PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

250 A
PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

FP AP 41

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

Mezinárodní zkratky druhů vodičů
r (rigid) = drát
sol (solid) = jednodrátový
kruhový průřez vodič

sektorový průřez vodič

s (stranded) = vícedrátový
kruhový průřez vodič

sektorový průřez vodič

f (ﬂexible) = ﬂexibilní
s pneumaticky lisovanou koncovou
kabelovou dutinkou
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Pojistková skříň s pojistkovým výkonovým odpojovačem
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

s

3pólovým pojistkovým výkonovým odpojovačem, dle ČSN EN 60 947-3
na montážní desku
modifikovatelný směr vývodů, horem i spodem
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
upevnění
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ENYSTAR
Skříň pojistkového odpojovače, pojistkový odpojovač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 4211
1 x Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami
125 A, NH 00C, 3pólový
s

PE a N svorkami pro měděné vodiče
2,5-50 mm² rámová svorka Cu
možnost změny připojení spodní / horní
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 4 ks
velikost skříňě 2
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

počet proudových obvodů

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 100 A

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud

360

přípojka:

Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1

FP 4212
2 x Pojistkový odpínač 125 A, NH 00C, 3-pol.
s

PE a N svorkami pro měděné vodiče
Přívodní vedení 2,5-35 mm² Rámová svorka Cu,
přípojka: Odchozí vedení 2,5-50 mm² Rámová svorka Cu,
možnost změny připojení spodní / horní
s můstkem pro oddělení přívodu
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 4 ks
velikost skříňě 2
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů

360

přípojka:

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 100 A
Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
2

Zde může být patice!
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ENYSTAR
Skříň pojistkového odpojovače, pojistkový odpojovač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 4312
1 x Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami
250 A, NH 1, 3pólový
s

PE a N svorkami pro měděné vodiče
M 10 nebo VA 400 + Mi VS 250, (informace o technických parametrech svorek viz technická příloha)
možnost změny připojení spodní / horní
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
spojka skříně: 6 ks
velikost skříňě 3
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
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Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
Icc = 80 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1

540

připojení

N PE

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Skříně s výkonovými vypínači dle ČSN EN 60 947-3 nebo
výkonovými jističi dle ČSN EN 60 947-2
pro montáž rozváděčů do 250 A určených k provozování také
elektrotechnickými laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

s

3pólovými vypínači v souladu s normou ČSN EN 60 974-3
3pólovými jističi v souladu s normou ČSN EN 60 947-2
upevnění na montážní desku
uzamykatelné rukojeti ovladačů pohonů
zaměnitelný směr přívodů jističe horem/spodem
provoz zařízení za ochránými kryty
uzávěry dveří ovládané rukou nebo pomocí nástroje
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 66
barevný odstín: šedá, RAL 7035
s
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ENYSTAR
skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 5101
Výkonový vypínač 63 A
3pólové + PE + N
270

s

2,5-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 1
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

63A

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti

180

přípojka:

186
PE

N

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 50,4 A
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
30 kW AC-23A/B 400 V a.c.

FP 5103
Výkonový vypínač 63 A
4pólový + PE
270

s

2,5-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 1
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

63A

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
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Un = 690 V a.c.
Inc = 50,4 A
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
30 kW AC-23A/B 400 V a.c.

180

přípojka:

186
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 5102
Výkonový vypínač 100 A
3pólové + PE + N
přípojka:

počet proudových obvodů
spínací schopnosti

186

100A
PE

N

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 80 A

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud

270
180

10-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 1
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku
s

Icc = 25 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
40 kW AC-23A/B 400 V a.c.

FP 5104
Výkonový vypínač 100 A
4pólový + PE
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti

270
180

10-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 1
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku
s

186

100A
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 80 A
Icc = 25 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
40 kW AC-23A/B 400 V a.c.

Zde může být patice!

Připojovací svorky
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ENYSTAR
skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 5201
Výkonový vypínač 125 A
3pólové + PE + N
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
možnost změny připojení spodní / horní
velikost skříňě 2
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti

360

s

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 100 A
Icc = 25 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
55 kW AC-23A/B 400 V a.c.

FP 5202
Výkonový vypínač 125 A
4pólový + PE
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
možnost změny připojení spodní / horní
velikost skříňě 2
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
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Un = 690 V a.c.
Inc = 100 A
Icc = 25 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
55 kW AC-23A/B 400 V a.c.

360

s

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 5211
Výkonový vypínač 160 A
3pólové + PE + N
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
uzamykatelný ovladač jističe
možnost změny připojení spodní / horní
velikost skříňě 2
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

počet proudových obvodů
spínací schopnosti

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud

360

s

Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
75 kW AC-23A/B 400 V a.c.

FP 5213
Výkonový vypínač 160 A
4pólový + PE
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
možnost změny připojení spodní / horní
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 2
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

186

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti

360

s

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
75 kW AC-23A/B 400 V a.c.

Zde může být patice!

Připojovací svorky
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ENYSTAR
skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-3
Přístup a obsluha také elektrotechnickými laiky

FP 5312
Výkonový vypínač 250 A
3pólové + PE + N

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
spínací schopnosti

256 | www.hensel-electric.cz

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
1
132 kW AC-23A/B 400 V a.c.

270

186

540

M 10 (max. 1 x 150 mm² na každou fázi) nebo VA 400 +
Mi VS 250 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technologie)
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ručním ovládáním
uzávěr dveří plombovatelný
možnost změny připojení spodní / horní
uzamykatelný ovladač jističe
velikost skříňě 3
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

přípojka:

N PE

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Skříň výkonového vypínače, výkonový vypínač dle ČSN EN 60 947-2
Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

FP 5216
Skříň výkonového jističe 160 A
3pólové + PE + N
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
přepěťovou a zkratovou spouští
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
možnost změny připojení spodní / horní
velikost skříňě 2
spojka skříně: 4 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště

360

s

1
Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
112 - 160 A

FP 5325
Skříň výkonového jističe 250 A
3pólové + PE + N
přípojka

150 mm², Cu nebo Mi VS 250
přepěťovou a zkratovou spouští
s průhlednými dveřmi
uzávěr dveří s ovládáním nástrojem
plombování dveří objednat separátně
možnost změny připojení spodní / horní
velikost skříňě 3
spojka skříně: 6 ks
aby bylo dosaženo třídy izolace II a krytí IP 66: sada krycích
desek, jednotlivé krycí desky a montážní příruby na objednávku

270

163

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A

540

s

N

PE

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

1
Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
175 - 250 A

Zde může být patice!

Připojovací svorky
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ENYSTAR
Instalační rozvodnice

ENYSTAR
Příslušenství
Panel pro ovládací přístroje a zásuvky

259

Zvyšovací rám, nosná lišta, distanční díl

260

Montážní deska

261

Uzavřené krycí desky

262

Dělící stěna, krycí pásek

263

Přípojnice, přípojnicový držák

264

Ohebná lamelová Cu pásovina

265

PE/N svorka, svorka pro odbočení z hlavního vedení

266 - 267

Svorka pro přímé připojení na přípojnicový systém

268 - 269

Dělící stěna, krycí deska

272

Sada pro zakrytí stěn

273

Montážní příruba
Příruba s odvětráním

276

Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy

277

Ochranná stříška

278

Spojka skříní, plombovací sada, vložka zámku dveří
náhradní klíče, uzávěr pro obsluhu nástrojem,
klíč vnější trojhran, ochrana před prachem-prachový
uzávěr, vnější závěsy z nerezové oceli, montážní lišta,
lakovací tyčinka
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274 - 275

279 - 281

ENYSTAR
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FP CB 210
Panel pro ovládací přístroje a zásuvky
k

270
215

158

125

180

montáži na stěnu skříně velikosti 2 (270 mm)
montážní plocha
je vhodný k osazení vestavných zásuvek a panelových přístrojů,
např. tlačítek a vypínačů

45

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

odklápěcí

Příklad:
Rozvodnice umožňuje jednoduchou a rychlou
instalaci zařízení, která jsou
provozována externě, například jako zásuvky,
tlačítka a vypínače.
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FP ZR 30
Zvyšovací rám
pro velikost skříně 3
pro

zvětšení vestavné hloubky o 50 mm
upevňovacího materiálu
určeno pro montáž krycí desky FP AP 30 v různých vestavných
hloubkách

270

50

540

včetně

FP ZR 40
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Zvyšovací rám
pro velikost skříně 4
pro

zvětšení vestavné hloubky o 50 mm
upevňovacího materiálu
určeno pro montáž krycí desky FP AP 40 v různých vestavných
hloubkách

540

FP TS 27
Nosná lišta
délka 216 mm
dle

normy DIN 60715
prázdné skříně ENYSTAR velikosti 1, 2 a 3
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby
pro

FP TS 36
Nosná lišta
délka 306 mm
dle

normy DIN 60715
prázdné skříně ENYSTAR velikosti 2 a 4
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby
pro

FP TS 54
Nosná lišta
délka 486 mm
dle

normy DIN 60715
prázdné skříně ENYSTAR velikosti 3 a 4
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby
pro

FP DS 02
Distanční díl
Výška: 29,5 mm nebo 53,5 mm
pro

vestavbu nosných lišt ENYSTAR
kusy
s upevňovacími šrouby do dna skříně
pro změnu výšky se musí distanční díl otočit o 90°.
2
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360

včetně

50
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FP MP 10
Montážní deska
Výška 126 mm
pro

prázdné skříně ENYSTAR velikosti 1, 2 a 3
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby
tloušťka

FP MP 20
Montážní deska
Šířka 216 mm
pro

prázdné skříně ENYSTAR velikosti 2, 3 a 4
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

tloušťka

FP MP 30
Montážní deska
Výška 486 mm
pro

prázdné skříně ENYSTAR velikosti 3 a 4
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby
tloušťka

FP MP 40
Montážní deska
Šířka 486 mm
pro

prázdnou skříň ENYSTAR
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby
tloušťka

FP BZ 13
Upevňovací šroub
délka 13 mm
k

montáži na dno skříně
tloušťku materiálu 2,5 až 4 mm
samořezný
pozinkovaný
pro

Zabudování přístroje na montážní desce
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FP AP 10
Uzavřené krycí desky
Výška 130 mm
pro

skříň ENYSTAR velikost 1
dodatečnou vestavbu
jako ochrana před nebezpečným dotykem nebo pro vestavbu
přístrojů
pro

FP AP 20
Uzavřené krycí desky
Šířka 220 mm
pro

skříň ENYSTAR velikost 2
dodatečnou vestavbu
jako ochrana před nebezpečným dotykem nebo pro vestavbu
přístrojů

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

pro

FP AP 30
Uzavřené krycí desky
Výška 490 mm
pro

skříň ENYSTAR velikost 3
dodatečnou vestavbu
jako ochrana před nebezpečným dotykem nebo pro vestavbu
přístrojů
pro

FP AP 40
Uzavřené krycí desky
Šířka 490 mm
pro

skříň ENYSTAR velikost 4
dodatečnou vestavbu
jako ochrana před nebezpečným dotykem nebo pro vestavbu
přístrojů
pro

FP PL 2
Plombovací hlavice
vestavitelný do všech skříní kromě skříní pro zařízení
pro vestavbu do řadu REG
s

možností dodatečné montáže
kusy
s upevňovacími šrouby
2

Instalace zařízení do krytu
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FP TW 18
Dělící stěna
stěna skříně 1 (180 mm)
pro

zastrčení mezi skříně

FP TW 27
Dělící stěna
270 mm
pro

zastrčení mezi skříně

FP TW 36

pro

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Dělící stěna
360 mm
zastrčení mezi skříně
mezi dvěma přípojnicovými skříněmi

kromě

AS 12
Krycí pásek
12 modulových jednotek
12

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové
přístroje pro tloušťku materiálu do 3 mm

pro

AS 18
Krycí pásek
18 modulových jednotek
18

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové
přístroje pro tloušťku materiálu do 3 mm

pro
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Mi SS 22
Přípojnice 12 x 5 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 250 A jako N/PE, 400 A jako PE, u
ENYSTAR jako L1, L2, L3, N a PE 250 A
materiál

FP ST 25
Přípojnicový držák
Jmenovitý proud přípojnic 250 A 5pólový
k

montáži do prázdné rozvodnice ENYSTAR
vzdálenost přípojnic: 60 mm
pro přípojnice 12 x 5 mm
s upevňovacími šrouby

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

středová
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Mi VS 100
Ohebná lamelová Cu pásovina
Jmenovitý proud: 100 A
pro

elektrické spoje 100 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 3 kusy
šířka: 9 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm

Mi VS 160
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Ohebná lamelová Cu pásovina
Jmenovitý proud: 160 A
pro

elektrické spoje 160 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 6 kusů
šířka: 9 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm

Mi VS 250
Ohebná lamelová Cu pásovina
Jmenovitý proud: 250 A
pro

elektrické spoje 250 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 6 kusů
šířka: 15,5 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm
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Svorka pro přímé připojení na přípojnice

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Poznámka: Pro udržení izolační pevnosti se musí mezi rozdílnými potenciály udržovat 10 mm a mezi neaktivními,
vodivými kovovými předměty 15 mm vzdušná vzdálenost.

Typ

Průřez vodiče

Druh vodiče

KS 16 F

1,5-16 mm2

Cu

KS 35 F

4-35 mm2

Cu

KS 70 F

10-70 mm2

KS 150 F

KS 240/12

Propojovací pás

Pro
přípojnice

Šířka

... x 5 mm

11 mm

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

16 mm

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

21 mm

35-150 mm2

Cu/Alu*

250 A: Mi VS 250

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

Cu 35-240 mm2

Cu / Alu*

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm

12 x 5 mm

144 mm

Alu 35-185 mm2

AM RK 150

Připojovací modul 35-150 mm²
pro

instalaci v přípojnicových skříních s krycí deskou

5pólový
prostorové

jednotky: 8

L1-L3, N:
35-150 mm² Cu
PE: 10-70 mm² Cu

250 A: Mi VS 250
160 A: Mi VS 160

*Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým doporučením.
Viz Technické informace Hliníkové vodiče
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Pro přípojnicovou skříň

Pro přípojnicovou skříň s bezpečnostními zařízeními
Kryty (FP AP 21, AP 41 FP)
a krycí deska (FP BA 70)
PE

PE
N

N

FP AP 21

FP BA 70

250 A
PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

250 A
PE: 12 x 5
N: 12 x 5
L1-L3: 12 x 5

FP AP 41

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

Mezinárodní zkratky druhů vodičů
r (rigid) = drát
sol (solid) = jednodrátový
kruhový průřez vodič

sektorový průřez vodič

s (stranded) = vícedrátový
kruhový průřez vodič

sektorový průřez vodič

f (ﬂexible) = ﬂexibilní
s pneumaticky lisovanou koncovou
kabelovou dutinkou
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FC PN 20
PE a N svorka
každá PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
skříně s 1 x 12 TE (pomocí svorky redukce na 9 TE)
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
pro

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FP FC 24
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

PE a N svorka
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 2 x 12 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FP FC 36
PE a N svorka
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 3 x 12 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FP FC 54
PE a N svorka
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 2 x 27 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí
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FP FC 51
PE a N svorka
pro PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 3 x 17 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC PE 10
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

PE svorka
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
skříně s 1 x 12 TE (pomocí svorky redukce na 9 TE)
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
pro

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FP FC 054
PE svorka
pro PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 2 x 12 TE, 3 x 12 TE, 2 x 27 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
s upevňovacím materiálem
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FP FC 051
PE svorka
pro PE 8 x 25 mm² 32 x 4 mm², Cu
pro

skříně s 3 x 17 TE
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
s upevňovacím materiálem
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5
FIXCONNECT®-systém popisu svorek

Sada 5 kusů
štítek pro zásuvné svorky FIXCONNECT®, neplatí u
svorek 2 x 25 / 4 x 4 mm²
k nalepení popisných proužků nebo lze popsat značkovačem
popisný
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KKL 34
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
připojení na svorku L1-L3: 4x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 61 mm

56

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

odizolovaná délka
utahovací moment svorky

39

pro

35,4

19 mm
2,5 Nm

KKL 48
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
 připojení na svorku L1-L3, 4x
připojení na svorku N: 8x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 100 mm

56

odizolovaná délka
utahovací moment svorky

39

pro

35,4

19 mm
2,5 Nm

KKL 54
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
 připojení na svorku L1-L3: 4x
připojení na svorku N: 4x
připojení na svorku PE: 4x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 100 mm

56

odizolovaná délka
utahovací moment svorky
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VA 400
Přípojná svorka ohebné pásoviny do 400 A
svorka

pro přímé připojení ohebné lamelové Cu pásoviny (Mi VS
250 a Mi VS 400)
na přístroje s plochými kontakty M10
utahovací moment svorky

8,0 Nm

DA 185
Svorka pro přímé připojení přístrojů
pro

montáž na přístroje s plochými kontakty M10
průřez svorek:
16-185 mm² s (kruhový profil), Cu
16-185 mm² s (sektorový profil), Cu
16-185 mm² sol (kruhový profil), Cu
16-185 mm² sol (sektorový profil), Cu

utahovací moment svorky

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

připojovací

25,0 Nm

Například:
ENYSTAR Instalační rozvodnice je sestavený ze sběrnicové skříně
a NH pojistkového odpínače, NH1, 3 pol.
Propojení lamelovou Cu pásovinou Mi VS 250,
Připojovací svorka pro lamelovou pásovinu VA 400 a
Svorka pro přímé připojení vodičů na přístroj DA 185.

Svorka pro přímé
připojení na sběrnice

Lamelová Cu pásovina
Mi VS 250
Připojovací svorka pro lamelovou
pásovinu Mi VA 400

Svorka pro přímé připojení
vodičů na přístroj DA185
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FP WT 1
Dělící stěna
pro

spojování různých stěn skříní (viz Technické informace)
použití do spodních částí skříní
s upevňovacími šrouby do dna skříně
pro

FP VP 18
Krycí deska
stěna skříně 1 (180 mm)
s

upevňovacími šrouby do dna skříně
bez

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

předlisy:

FP VP 27
Krycí deska
270 mm
s

upevňovacími šrouby do dna skříně
bez

předlisy:

FP VP 36
Krycí deska
360 mm
s

upevňovacími šrouby do dna skříně
bez

předlisy:
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FP VS 10
Sada pro zakrytí stěn
velikost skříňě 1
sada

se skládá ze 4 krycích desek,
2x pro stěnu skříně 1 (180 mm) a 2x pro stěnu skříně 2 (270 mm)
8 x upevňovací díl
předlisy: bez

FP VS 20
Sada pro zakrytí stěn
velikost skříňě 2
se skládá ze 4 krycích desek,
2x pro stěnu skříně 2 (270 mm) a 2x pro stěnu skříně 3 (360 mm)
8 x upevňovací díl
předlisy: bez

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

sada

FP VS 30
Sada pro zakrytí stěn
velikost skříňě 3
sada

se skládá ze 6 krycích desek,
6x pro stěnu skříně 2 (270 mm)
12 x upevňovací díl
předlisy: bez

FP VS 40
Sada pro zakrytí stěn
velikost skříňě 4
sada

se skládá ze 6 krycích desek,
4x pro stěnu skříně 2 (270 mm) a 2x pro stěnu skříně 3 (360 mm)
12 x upevňovací díl
předlisy: bez
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FP FG 200
Montážní příruba
předlisy: bez
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

instalační šířka
instalační výška

240 mm
92 mm

FP FG 222
Montážní příruba
Těsnící rozsah Ø 6-30 mm
rozsah 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm,
1 x Ø 11-30 mm
stěna skříně 2 (270 mm)
přiložené spojky skříní: 2 ks
s integrovanými kabelovými vývodkami k zavedení kabelu

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

těsnicí

FP FM 225
Montážní příruba
Předlisy: 7 x M 16/25, 13 x M 20/25
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

FP FM 232
Montážní příruba
Předlisy: 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

FP FM 240
Montážní příruba
Předlisy: 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

FP FM 263
Montážní příruba
Předlisy: 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50,
1 x M 40/50/63
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené
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FP FG 272
Montážní příruba
Prostor utěsnění 1 x Ø 30-72 mm
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

FP FG 273
Montážní příruba
Těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
stěna

skříně 2 (270 mm)
spojky skříní: 2 ks
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

přiložené

FP FG 282
Kabelová příruba dělená
Těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
dĕlená

- pro snadnou instalaci kabeláže
skříně 2 (270 mm)
přiložené spojky skříní: 2 ks
krytí IP 65 jen při současném použití odlehčovače tahu a tlaku
kabelu ( např. FP ZE 272)
stěna

FP ZE 272
Odlehčovač tahu kabelu
pro 2 kabely s max. 60 mm vnějším průměrem
stěna
s

skříně 2 (270 mm)
upevňovacími šrouby

FP GS 27
skříňová přepážka
k vkládání kabelů přes 2 skříně
odnímatelná
pro
s

skříně s šířkou 270 mm
možností dodatečné montáže

FP FG 300
Montážní příruba
předlisy: bez
stěna

skříně 3 (360 mm)
spojky skříní: 2 ks

přiložené

instalační šířka
instalační výška

330 mm
92 mm

FP FG 331
Montážní příruba
Těsnící rozsah Ø 6-30 mm
těsnicí

rozsah 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm,
1 x Ø 11-30 mm
stěna skříně 3 (360 mm)
přiložené spojky skříní: 2 ks
s integrovanými kabelovými vývodkami k zavedení kabelu
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FP BF 18
příruba s odvětráním
stěna skříně 1 (180 mm)
pro

odvětrávání rozváděčů ENYSTAR při extrémně vysokých
vnitřních teplotách nebo v případě nebezpečí tvorby kondenzátu
pro svislou montáž na boční stěny skříně
s upevňovacími šrouby do dna skříně

FP BF 27
příruba s odvětráním
270 mm
odvětrávání rozváděčů ENYSTAR při extrémně vysokých
vnitřních teplotách nebo v případě nebezpečí tvorby kondenzátu
pro svislou montáž na boční stěny skříně
s upevňovacími šrouby do dna skříně

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

pro

FP BF 36
příruba s odvětráním
360 mm
pro

odvětrávání rozváděčů ENYSTAR při extrémně vysokých
vnitřních teplotách nebo v případě nebezpečí tvorby kondenzátu
pro svislou montáž na boční stěny skříně
s upevňovacími šrouby do dna skříně

BE 44
Odvzdušňovací vložka

Odvětrání
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BM 20G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20
ke

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
Závit ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 28 litrů (28000 cm³) objemu skříní použít
jeden kompenzační prvek BM 20G.
příklad: Skříň 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 20G = 2 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

22

13

31
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M20x1,5

BM 40G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20
ke

56

35

19

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
závit ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 8 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 122 litrů (122000 cm³) objemu skříně použít
jednu kombinovanou odvzdušňovací vývodku BM 40G.
příklad: Skříň 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 60,2 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 40G = 1 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

M40x1,5

Výměna tlaku vzduchu

pven = pdovnitř
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FP DB 27
Ochranná stříška
pro stěnu skříně 270 mm
šířka:

270 mm
spojky skříní: 2 ks

přiložené

materiál

nerezová ocel
práškově lakovaná

FP DB 36
Ochranná stříška
pro stěnu skříně 360 mm
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

šířka:

360 mm
spojky skříní: 2 ks

přiložené

materiál

nerezová ocel
práškově lakovaná

Mi DB 01
koncový úhelník ochranné stříšky
pro

ochrannou stříšku o šířce 150 mm a 300 mm

materiál

Ochranná stříška
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nerezová ocel
práškově lakovaná
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FP GV 10
Spojka skříní
při

přestavbě stávajících zařízení
propojení skříní nebo osazení montážních přírub
10 ks
pro

FP PL 3
Plombovací sada
pro

zaplombování dveří
možností dodatečné montáže
2 kusy
s

ENYSTAR
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FP TW 1
Uzávěr pro obsluhu nástrojem (šroubovákem)
pro přestavbu dveřního uzávěru z ručního ovládání
nebo ovládání nástrojem na ovládání nástrojem
s

možností dodatečné montáže

FP TS 1
Vložka zámku dveří
pro přestavbu dveřního uzávěru z ručního ovládání
nebo ovládání nástrojem na ovládání klíčem
pro

dodatečnou vestavbu s dveřním uzávěrem s ručním
ovládáním

FP TS 2
náhradní klíče
pro
2

dveřní zámek FP TS 1
kusy
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FP TW 2
Uzávěr ovládaný nástrojem pro motýlkový klíč
pro přestavbu dveřního uzávěru z ručního ovládání
nebo ovládání klíčem na ovládání nástrojem
s

možností dodatečné montáže

FP TW 3
Uzávěr ovládaný nástrojem pro 3hranný klíč, 8 mm
pro přestavbu dveřního uzávěru z ručního ovládání
nebo ovládání klíčem na ovládání nástrojem

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

s

možností dodatečné montáže

FP TW 4
Uzávěr ovládaný nástrojem pro 4hranný klíč, 8 mm
pro přestavbu dveřního uzávěru z ručního ovládání
nebo ovládání klíčem na ovládání nástrojem
s

možností dodatečné montáže

US 1
Multiklíč
3hranný

8 mm, 4hranný 8 mm, motýlkový a drážkový

DS 1
Klíč vnější trojhran 8 mm

FP TA 1
Ochrana před prachem-prachový uzávěr
pro dveřní uzávěr po odstranění ovládání nástrojem
nebo klíčem
s

možností dodatečné montáže
ks

10
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FP AL 40
Vnější závěsy z nerezové oceli
pro

vnější upevnění skříně

27
37

FP MS 1
Montážní lišta
s

montáž rozvodů ENYSTAR na stěnu až do 810 x 1 260 mm
8 šrouby, podložkami a maticemi pro upevnění skříně

délka
materiál

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

pro

1980 mm
Sendzimirově pozinkovaný
strukturálně práškově lakovaný
ocelový profil

Opravný lak RAL 7016
12 ml
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Skříň s dveřmi a krycími deskami
Prázdná skříň

Určeno pro vnitřní prostory a chráněnou venkovní instalaci podle DIN VDE 0100 díl 737
Je nutné dbát na klimatické působení na vestavěné přístroje, například vysoké nebo nízké teploty nebo
tvorba vodního kondenzátu. Viz Technické informace.

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

–
+ 70° C
− 25° C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

Dodržovat pokyny výrobce
pro instalaci

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

Požární ochrana
při vnitřních závadách

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení

Teplota okolí je u rozváděcích skříní
v důsledku zabudovaných přístrojů
nižší!

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Oblast použití

Skříň rozvaděče
FP 0... / FP 1... / FP 2... / FP 3... /
FP 4... / FP 5...

Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části
Požární odelnost
- Zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

960 °C
V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

960 °C
V-2
těžce vznětlivý
ssamozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

Toxicita

bezhalogenové 2)
bez obsahu silikonu

bezhalogenové 2)
bez obsahu silikonu

2)

„Bezhalogenový” v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů
vznikajících při hoření - dle ČSN EN 754-2.

Další vlastnosti materiálů viz rejstřík Technika.
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Rozvaděče ENYSTAR
splňují požadavky
ČSN EN 61 439-3

Kombinace spínacích přístrojů jsou rozvodná zařízení, která se smontují a zapojí bez podstatných
odchylek od původního typu nebo systému podle pokynů původního výrobce.
Aby se tyto podmínky pro rozvaděče ENYSTAR splnily, musí se dbát na následující:
1. Toto rozvodné zařízení se musí skládat ze skříní dokumentovaných v tomto seznamu.

2. Kabeláž provozních prostředků musí být provedena z průřezů a druhů vodičů uvedených v tabulce
„Stanovení rozměrů izolovaných vodičů v rozvodných zařízeních“ (viz rejstřík Technologie).

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

3. Po dokončení rozvodného zařízení musí následovat kusová zkouška podle této normy.

4. Tato zkouška se musí dokumentovat zkušebním protokolem.

5. Toto rozvodné zařízení musí být opatřeno označením výrobce.
Dodržení důležitých charakteristických údajů jako např.
- mezní nárůst teploty
- izolační pevnost
- odolnost proti zkratu
- odolnost ochranného vodiče proti zkratu
- Stupeň IP
- povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti atd. se musí pro tento systém prokázat.

Normy a ustanovení

- ČSN EN 61 439-3, EN 60 439-3, DIN VDE 0660 část 504
... Kombinace rozvaděčů, k jejichž obsluze mají přístup elektrotechničtí laikové – malé instalační rozvodnice
- ČSN EN 60 999, DIN EN 60 999, připojovací materiál
Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče
- ČSN EN 50 262
Metrické kabelové průchodky pro elektrické instalace
- ČSN EN 60 269
Pojistky pro nízká napětí
- ČSN EN 43 880
Instalační přístroje, rozměry pouzder a příslušné montážní rozměry
- ČSN EN 60 529 / DIN VDE 0470 část 1
Stupně krytí skříní (IP kódy)
- ČSN EN 60 947-2
Spínací přístroje nízkého napětí -část 2, výkonové spínače
- ČSN EN 60 947-3
Spínací přístroje nízkého napětí -část 3, výkonové spínače, odpojovače, výkonové odpojovače a
jednotky bezpečnostních spínačů
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EMC-elektromagnetické kompatibilitě odpovídající sběrnicový systém
Standardně s N/PEN vodičem:
- Se stejnou proudovou zátěží jako vnější vodiče
- EMC- příznivě vedeno v prostoru vnějších vodičů

jmenovité napětí

Un = 690 V a.c.

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Jmenovité hodnoty proudů

Přípojnice

250 A

Jmenovitý proud přípojnic
Jmenovitá zkratová odolnost

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Jmenovité hodnoty napětí
(VDE 0110)

250 A
Icw = 13 kA / 1 s
IPK = 26 kA

Ztrátový výkon
sběrnicového systému

Sběrnicový systém 5-ti pólový
délka 1 m

42,7 W/m

Poloha sběrnic

Pro dodržení zkratové odolnosti nesmí být
držáky sběrnic vzdáleny od sebe více než
300 mm.

40

5

12

Odolnost vůči jmenovitému rázovému proudu

PE

60

N (PEN)

12

60

60

260
175

L1
L2
L3

28

Sestava držáků sběrnic

Spojka sběrnic

FP ST 25
L1, L2, L3

12x5 mm

N

12x5 mm

PE

12x5 mm

Přípojnicové systémy 250 A se mohou
spojovat přípojnicovým spojovačem FP SV 25.
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ENYSTAR-Rozváděč s ručním uzavěrem dveří a krycími deskami.

25

276
250
216
173

280
25

93
140

FP 0141
FP 0151

186
113

186
113

366
340
306
263

25
25

25
25

80

5

5

190

190

546
520
486
443

80

93
140

FP 0241
FP 0251

546
520
486
443
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25
25

5

5

186
160
126
83

80

25
25

80

366
340
306
263

186
113

276
250
216
173

186
113

276
250
216
173

100

= použitelný vestavný
prostor Při vestavěných
kabelových vývodkách

25

25

93
140

FP 0341
FP 0351

93
140

FP 0461
FP 0471

186
113

546
520
486
443

25
25

5

280

366
340
306
263

80

25

93
140

FP 0441
FP 0451

ENYSTAR-Rozváděč s ručním uzavěrem dveří
186
113

270
250
216
173

25

270
250
216
173

186
113

280
93
140

FP 0240
FP 0250
25
25
186
113

540
520
486
443

80

5

280

360
340
306
263

190
5
25

FP 0340
FP 0350
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25
25

540
520
486
443

80

25
25

5
25

93
140

FP 0140
FP 0150

Vestavná hloubka
pro montáž přístrojů
na krycí desku

25
25

100

5

180
160
126
83

80

360
340
306
263

186
113

270
250
216
173

80

93
140

25

93
140
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= použitelný vestavný
ENYSTAR-Rozváděč s uzávěrem dveří pro použití nástroje a krycími deskami.
prostor Při vestavěných
163
276
163
276
25
113
kabelových vývodkách
25
113
250
250
216
173

5

93
140

25

FP 0211
FP 0231
163
113

163
113

366
340
306
263

25
25

25
25

80

25

5

5

190

190

546
520
486
443

546
520
486
443

80

93
140
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FP 0101
FP 0121
276
250
216
173

25

80

280

25

25

100

5

186
160
126
83

80

366
340
306
263

216
173

25

93
140

FP 0311
FP 0331

93
140

FP 0411
FP 0431

163
113

546
520
486
443

25
25

5

280

366
340
306
263

80

25

93
140

FP 0401
FP 0421

ENYSTAR-Rozváděč s uzavěrem dveří pro použití nástroje

163
113

270
250
216
173

25
25

93
140

270
250
216
173

163
113
80

280
5

100

5

180
160
126
83

25

FP 0100
FP 0120

25

93
140

FP 0210
FP 0230

25
25
163
113

540
520
486
443

80

25
25

280

360
340
306
263

25

FP 0310
FP 0330

5

5

190

540
520
486
443

Vestavná hloubka
pro montáž přístrojů
na krycí desku

25
25

80

360
340
306
263

80

163
113

270
250
216
173

93
140

25

FP 0400
FP 0420

93
140
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Velikost
skříně 4 4
Gehäusegröße
s/bez
zvyšovacího
rámu
mit / ohne Zwischenrahmen

Velikost
skříně 3 3
Gehäusegröße
s/bez
rámu
mit / zvyšovacího
ohne Zwischenrahmen

Velikost
skříně 2 2
Gehäusegröße
s/bez
rámu
mit / zvyšovacího
ohne Zwischenrahmen

ENYSTAR
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Gehäusegröße
Velikost
skříně 1 1

Zvýšení teploty (Δ) u skříní ENYSTAR v důsledku ztrátového výkonu elektrických provozních prostředků

ab

Vyzářitelný ztrátový výkon
Pab ve wattech na kelvin

ENYSTAR-rozváděčový systém
Velikost skříně

Detailní rozměry v mm

Velikost skříně 1

270 x 180

0,3

Velikost skříně 2 s/bez zvyšovacího rámu

270 x 360

0,6

Velikost skříně 3 s/bez zvyšovacího rámu

270 x 540

0,8

Velikost skříně 4 s/bez zvyšovacího rámu

540 x 360

1,2
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Pozor!
Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (skříní) (imax) je určená:
1. Maximálně přípustná teplota okolí zabudovaných provozních prostředků (dodržovat pokyny výrobců
přístrojů)
2. Mezní teplota vnitřní kabeláže a přívodních kabelů a vedení
3. Teplotní odolnost materiálů skříně a kabelových vývodek atd.

Příklad: Výpočet maximálně přípustného ztrátového výkonu (PV)
např. 55 °C

Okolní teplota skříně (skříní) (U):

25 °C

Maximálně přípustný nárůst teploty
uvnitř skříně:

Δ = max - U = 55 °C - 25 °C = 30 K
ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (imax):

Maximálně přípustný ztrátový výkon
zabudovaných provozních prostředků
včetně kabeláže (PV) podle diagramu:
Skříň velikost i3 (540 x 270 x 163 mm):
Skříň v kombinaci:

Pv = 24 W

Příklad: Výpočet teploty uvnitř skříně (i)
Okolní teplota skříně (skříní) (U):

25 °C

Ztrátový výkon zabudovaných provozních
prostředků (PV):

24 W

Nárůst teploty uvnitř skříně
podle diagramu o:

Δ

Skříň velikost i3 (540 x 270 x 163 mm):
Skříň v kombinaci:

 = 30 K; i = U + Δ = 25 °C + 30 K = 55 °C
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Plánování pomocí profesionální
pomůcky ENYGUIDE.

ENYSTAR
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Tento konfigurátor podporuje
vaše plánování
- online přes internet
- nebo ofﬂine
www.enyguide.cz

je profesionální pomůcka pro plánování, pomocí
které může elektrospecialista jednoduše, rychle
a profesionálně s pomocí počítače sám vyvíjet
nákresy konstrukce a schémata zapojení.
Pomocí nového konﬁguračního software může
elektrotechnik bez nákladné instalace programu na
počítači sám jednoduše a rychle vytvářet nákresy
konstrukce a kusovníky.
Tato profesionální pomůcka pro plánování
umožňuje zobrazení rozvaděče jako detailního,
věrného 3D obrazu pro koncové zákazníky
příp. uživatele, nebo jako 2D výkres pro montéry.
Uživatel může přes různé úrovně rozlišovat u

Příklad plánování
viz.
registr TECHNIK!

ENYGUIDE vyhledává samostatně potřebné
příslušenství jako počet dělicích stěn nebo
krycích desek pro stěny skříní.
Začněte přímo s navrhováním Mi nebo Enystar
rozváděčů a využijte výhod registrace:
- osobní správa projektu
- správa uživatelů
- na přání může specialista ﬁrmy Hensel váš projekt
překontrolovat nebo vaše data převzít k dalšímu
zpracování.

Plánování distribučních rozváděče ENYSTAR do 250 A
podle ČSN EN 61 439. Příklad v registru Technik
 Vypracování a zavedení normy ČSN EN 61 439 pro plánování rozváděčů
 s plánováním např. ENYGUIDE rozváděče
 s výpočtem a určením ztráty výkonu
 s určením součinitele soudobosti RDF
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pohledu mezi osazeními, kryty a dveřmi.

ENYSTAR
technická příloha
plánování a projektování

Obrázek vlevo:
Výběr funkčních skříní.

ENYSTAR
Instalační rozvodnice

Obrázek v pravo:
Vložení příslušenství a zařízení
pro vnitřní montáž a kabeláž.

Obrázek vlevo:
Stanovení příslušenství.

Obrázek v pravo:
Výběr připojovacích svorek,
sběrnic a jejich umístění.

Obrázek vlevo:
ENYGUIDE vytváří konstrukční
výkresy a kusovníky.

Obrázek v pravo:
ENYGUIDE kontroluje, zda
je sestava skříně mechanicky
proveditelná, a přidává
nezbytné příslušenství,
jako jsou dělící stěny, krycí
desky aj.
ENYGUIDE umožňuje 2D nebo
3D prohlídky montérům
nebo koncovým uživatelům.

| 291

292 | www.hensel-electric.cz

Mi-rozváděč energie do 630 A
• Variabilní systém skříní
• Krytí IP 65
• Z polykarbonátu
• Třída ochrany II, 쓑

Pojmy podle ČSN EN 61 439-2 a představení nových výrobků

294 - 295

Popis systému / Výhody systému / Struktura systému

296 - 301

Přehled programu

302 - 307

Prázdná skříň

308 - 322

Jističová skříň

323 - 329

Elektroměrová skříň

330 - 333

Pojistková skříň se závitovými pojistkami Diazed / Neozed

334 - 348

Pojistkové skříně s výkonovým odpojovačem a pojistkové skříně s
výkonovým odpojovačem namontovaným na montážní desce

349 - 354

Pojistkové skříňě s pojistkovými spodky NH na přípojnice
Pojistkové skříňě s pojistkovými odpojovači NH na přípojnice
Přípojnicové skříně

355 - 381

Skříně se spínači na montážních deskách
Vypínačové skříně
Přepínačové skříně (I-0-II)
Jističové skříně

382 - 391

Příslušenství

392 - 429

Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením

430 - 437

Technická příloha

438 - 447

Mi-rozváděče

• Podle ČSN EN 61 439 část 2

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování (např. CAD-knihovny
dílů) naleznete na internetových stránkách www.hensel-electric.de
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Mi-rozváděče
ČSN EN 61 439

Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů
které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO)
Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů
Nová ČSN EN 61 439 - standard pro stavbu rozváděčů - přináší změny, které mají vliv na plánování a sestavy rozváděče.
Navíc, na výrobce rozváděče čekají nové úkoly a povinnosti.
Rozhodující pro optimální fungování sestavy rozváděče za provozních podmínek je správné hodnocení vlastností sestavy.
Pro tento účel, je sestava považována za BLACK-BOX se čtyřmi rozhraními, které zajistí kompatibilitu s jmenovitými
obvody, ke kterým je připojen, instalačními podmínkami a musí být deklarována výrobcem sestavy za použití kritérií,
které jsou uvedeny níže.

Sestava považována za ČERNOU SKŘÍŇKU se čtyřmi vlastnostmi rozhraní v souladu s
ČSN EN 61 439-2,-3

Mi-rozváděče

Sestavy / Okolní prostředí

• Pro chráněnou venkovní instalaci
• Krytí IP 65
• Variabilní systém rozváděčových skříní,
možnost rozšíření ve všech směrech
• 6 Velikosti skříní v rastru od 150 mm
• Sestava sběrnicového systému s souladu s pravidly
pro EMC (elektromagnetickou kompatibilitu)
• Montáž na stěnu nebo na stojan

Obsluha a očekávání

• Funkční jednotky pro obsluhu elektrotechnickými
odborníky nebo laiky
• Třída ochrany II do 630 A jmenovitého proudu
• Flexibilní díky normalizovaným a zkoušeným
stavebním jednotkám
• Velkorysé prostory pro připojení

BLACK BOX

Variabilní systém rozváděčových skříní,

se 4-mi rozhraními

plastové zapouzdření, ochrana izolací, IP 65,

pro výběr rozváděče

pro výstavbu rozváděčových
kombinací (PSC) do 630 A podle
ČSN EN 61 439-2.
Požadavky na všechny v sestavách vestavěné
funkce a přístroje jsou odpovídající požadavkům
podle ČSN EN 61 439-2.

Mi-rozváděč

Inc a RDF musí být stanoveno v dokumentaci.

Připojení na
elektrickou síť

• jmenovité napětí Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
• jmenovitý proud IN do 630 A
• Výkonový spínač do 630 A
• Odpojovač do 630 A
• Pojistkový odpojovač do 630 A
• 5-ti vodičový systém
• Připojení kabelem horní / spodní

294 | www.hensel-electric.cz

Proudové obvody a
spotřebiče

• Proudový obvod rozváděče / proudový obvod
koncového zařízení
• Výkonový spínač do 630 A
• Odpojovač do 630 A
• Pojistkový odpojovač do 630 A
• Pojistkové spodky pro montáž na sběrnice 63 A
• Připojení kabelem horní / spodní
• Připojení: Vodič měděný Cu / Hliníkový Al
• Montáž CEE zásuvek a ochranných kontaktů
zásuvek je možná

Mi-rozváděče
ČSN EN 61 439

ČSN EN 61 439 a popis nových produktů
ČSN EN 61 439 - norma pro výstavbu rozváděčů - stanoví technické a bezpečnostní požadavky na elektrické přístroje pro
dodržení bezpečnosti osob a zařízení.
Požadavky na výrobky jsou jednoznačněji deﬁnovány a jsou zavedeny nové pojmy.
BLACK-BOX-Model
Plánovač popisuje rozváděčovou kombinaci pomocí deﬁnice rozhraní jako BLACK BOX Model. Výrobce rozváděčové
kombinace musí dimenzovat a deﬁnovat požadavky na montáž zařízení na základě deﬁnice rozhraní.
Popis parametrů výrobků se mění
Dle normy se také odráží tvorba dokumentace výrobků. Doplňkové údaje jako jmenovitý proud obvodu a počet
proudových obvodů, které plánovač a výrobce rozváděčové kombinace, nyní potřebuje, jsou u každého výrobku uvedeny.

Další technické informace najdete na internetu na
www.hensel-electric.de -> Produkte

Mi-rozváděče

Infos

Příklad: popis výrobku dle ČSN EN 61 439

Mi 96436
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

a počet
proudových obvodů

Inc

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových
proudovýc
ch obvodů
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
S PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
Vývod horem, možnost změny na vývod spodem
S ochranou proti dotyku
Rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 1
128
28 A
3
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Normám odpovídající projektování Mi rozváděčů do 630 A podle ČSN EN 61 439-2
můžete na základě jednoho příkladu rozváděče vidět v záložce Technika
 Podrobný popis a použití ČSN EN 61 439 při plánování rozváděčové kombinace.
 S příkladem plánování Mi rozváděčů
 S počítačovým stanovením ztrátového výkonu rozváděče

Příklady pláno
vání viz rejstřík
Technická informace!

 Se stanovením součintele soudobosti (jmenovitý zatěžovací faktor RDF)
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Mi-rozváděče
Popis systému

Mi-rozváděč energie do 630 A
variabilní systém skříní zapouzdřený izolačním materiálem, s ochrannou izolací, jištění IP 65, pro stavbu kombinací energetických spínačů
(PSC) do 630 A podle ČSN EN 61 439-2
Skříně

se mohou využívat i jako samostatné skříně
IP 65: Prachotěsné a vodotěsné
Instalace: Skříně jsou vhodné pro chráněnou instalaci ve venkovním prostředí.
V důsledku zabudovaných přístrojů mohou být omezeny maximální teploty okolního prostředí.
Krytí

Mi-rozváděče

Materiál:
Polykarbonát
Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou ČSN EN 60 695-2-11, samozhášecí, odolný proti vznícení
Odolný proti UV záření podle ČSN EN 61 439-1, odstavec 10.2.4:
materiál je vyzkoušen na odolnost proti UV záření a je vhodný pro použití na přímém slunečním záření ve vnějším prostředí.
Toxicita: bez silikonu a bez halogenů
Chemická odolnost: odolný proti kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům

Rozvaděč energie do 630 A jako kombinace energetických spínačů (PSC)
dle ČSN EN 61 439 část 1 a část 2

Zajištěné v případě prachu, nečistot, vlhkosti a nevlídné průmyslové
atmosféry.

Mi-rozvaděče jsou odolné proti prachu a
vodě a odolávají vysokým zatížením.

Mi-rozvaděče se konstruují dle ČSN EN 61 439-2

Systém skříní:
Funkční skříně se standardizovanými montážními celky do 630 A
Kryty k ochraně proti dotyku z termoplastu
Kryty k ochraně proti dotyku s chráněnými a označovacími
popisnými štítky
Obsluhovatelné přístroje a přístroje spojené kontakty na
přípojnicích s ochranou proti dotyku
Systém hlavních sběrných lišt standardně elektromagneticky
snesitelných, s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů a vodiči N
se stejným proudovým zatížením jako krajní vodiče
Montážní desky pro montáž přístrojů
Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní
mezi sebou
Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy,
přes příruby s metrickými předlisy nebo elastickými těsnicími
membránami nebo zasunutí kabelu do průměru 72 mm

Upevnění

na stěnu přímo ve skříni, pomocí vnějších patek nebo s
montážními lištami
Možnost plombování a uzamčení

PASSION FOR POWER.

Montážní pokyny

Výkonové rozvaděče Mi až
do 630 A
Spínací a řídicí výkonové sestavy (PSC)
v souladu s IEC 61439-2
please translate

Montážní návod
Na vyžádání nebo mužete stáhnout informace:
www.hensel-electric.cz > Ke stažení
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Stahujte na webu www.hensel-electric.de/61439

Mi-rozváděče
Popis systému

Závislé na systému
Elektrické parametry
jmenovité napětí: max. 690 V a.c.
jmenovité izolační napětí: 690 V a.c., 1000 V d.c.
jmenovitý proud: 250 A
jmenovitá zkratová odolnost: max. 13 kA
Jmenovité hodnoty se mohou redukovat zabudovanou přístrojovou technikou, viz údaje k
produktu nebo rejstřík technologie

Elektrické
jmenovité veličiny

Systémové informace

Skříně jsou vhodné pro chráněnou montáž ve
venkovním prostředí.
Je však třeba dbát na klimatické vlivy na provozní
prostředky, viz rejstřík Technika

IK08
(5Joule)

Stupeň ochrany pro mechanické
namáhání IK 08 (5 joule) dle
ČSN EN 50 102

Rázová pevnost

IP
65

Mi-rozváděče

Okolní
podmínky

Teplota prostředí
- pro rozváděče dle ČSN EN 61 439:
-5 °C až 35 °C, max. +40 °C
Vlhkost vzduchu: 50 % při 40 °C, 100 % při 25 °C
- pro prázdné skříně: -25 °C až +70 °C
V důsledku zabudovaných přístrojů mohou být
omezeny maximální teploty okolního prostředí.

prachotěsné
Krytí IP 65

Ochrana před vniknutím cizích
předmětů a před dotykem

Instalace

Skříně s ochrannou izolací
(třída ochrany II) 쓑
Izolace

IP
65

vodotěsné
Krytí IP 65

Ochrana před vodou

Vlastnosti materiálu
Informace o materiálu: Polykarbonát

960°C

Zkouška žhavou smyčkou 960 °C
dle ČSN EN 60 695-2-11
samozhášecí, odolný proti vznícení

Požární odolnost

Odolnost proti
10%-ním kyselinám 10%-ním
louhům, benzínu a minerálním
olejům
Chemická odolnost

Odolný proti UV záření dle ČSN EN 61 439-1
odstavec 10.2.4:

Odolnost proti
UV záření

materiál je vyzkoušen na odolnost proti
UV záření a je vhodný pro použití na přímém
slunečním záření ve vnějším prostředí.

bez silikonu a bez halogenů

Toxicita
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Mi-rozváděče
Struktura systému
Příklady použití

Ve všech směrech
kombinovatelné
a rozšířitelné

Mi-rozváděče

Příklady použití
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče

Struktura systému
Příklady použití
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Mi-rozváděče
Struktura systému
Příklady použití

300

600

1

6

113

1

2

4

3

6

113

170

214

Pro

Skříně

se mohou využívat
i jako samostatné skříně.

450

montáž kombinací
energetických spínačů
(PSC) do 630 A

Hloubka skříní
Rozdílné hloubky skříní
umožňují vestavbu hlubších
přístrojů.

300

velikostí skříní:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
450 x 300 mm
600 x 300 mm
600 x 450 mm
600 x 600 mm

150
150

Mi-rozvaděč
Modulární systém skříní
s roztečí 150 mm

Zvyšovací rámečky
pro skříně velikostí 4 a 8
zvětšují vestavnou hloubku o
85 mm.
113 85

113 85

Mi-rozváděče

8

600

150
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299

Mi-rozváděče
Struktura systému
Příklady použití

Prázdná skříň

Prázdná skříň
s otvíracími dvířky

Jističová skříň

Elektroměrové rozváděče

Mi-rozváděče

Skříně pro využití v
elektrotechnice

Pojistková skříň,
Diazed/Neozed

Pojistková skříň NH velikost
NH 00, NH 1, NH 2

Mi-rozvodnice s NH nožovými pojistkami a
Skříň pojistkového odpojovače
na montážní desku

Pojistková skříň NH
a skříň pojistkového
odpojovače NH s přípojnicemi
Přípojnicová skříň

Skříň výkonového vypínače,
Skříň výkonového jističe,
Skříň přepínače sítí

Hlavní rozváděč - Přípojkové skříně

| 301

Mi-rozváděče
Přehled programů

Prázdná skříň
Strany 308-312

Prázdná skříň
Strany 313-316

Mi 90100
Vestavné rozměry
275x125x146 mm

Mi 90101
Vestavné rozměry
275x125x146 mm

Mi 90200
Vestavné rozměry
275x275x146 mm

Mi 90201
Vestavné rozměry
275x275x146 mm

Mi 90210
Vestavné rozměry
275x275x191 mm

Mi 90220
Vestavné rozměry
275x275x115 mm
Závěsné víko

Mi 90300
Vestavné rozměry
275x425x146 mm
Mi-rozváděče

Prázdná skříň
se závěsným víkem
Strany 317-319

Mi 90310
Vestavné rozměry
275x425x191 mm

Mi 90211
Vestavné rozměry
275x275x191 mm

Mi 90221
Vestavné rozměry
275x275x115 mm
Závěsné víko

Mi 90301
Vestavné rozměry
275x425x146 mm

Mi 90311
Vestavné rozměry
275x425x191 mm

Mi 90400
Vestavné rozměry
275x575x146 mm

Mi 90401
Vestavné rozměry
275x575x146 mm

Mi 90410
Vestavné rozměry
275x575x191 mm

Mi 90411
Vestavné rozměry
275x575x191 mm

Mi 90600
Vestavné rozměry
575x425x146 mm

Mi 90601
Vestavné rozměry
575x425x146 mm

Mi 90800
Vestavné rozměry
575x575x146 mm

Mi 90801
Vestavné rozměry
575x575x146 mm

Prázdné skříně pro montáž různých elektrotechnických přístrojů buď přímo pomocí
upevnění na dně skříně nebo pomocí nosných lišt příp.montáž upínacích desek.
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Prázdná skříň
se závěsným víkem
Strany 320-322

Mi 99100
Vestavné rozměry
122x272x146 mm,
závěsné víko

Mi 99101
Vestavné rozměry
122x272x146 mm,
závěsné víko

Mi 99200
Vestavné rozměry
275x275x146 mm,
závěsné víko

Mi 99201
Vestavné rozměry
275x275x146 mm,
závěsné víko

Mi 99210
Vestavné rozměry
275x275x191 mm,
závěsné víko

Mi 99211
Vestavné rozměry
275x275x191 mm,
závěsné víko

Mi 99300
Vestavné rozměry
275x425x146 mm,
závěsné víko

Mi 99301
Vestavné rozměry
275x425x146 mm,
závěsné víko

Mi 99310
Vestavné rozměry
275x425x191 mm,
závěsné víko

Mi 99311
Vestavné rozměry
275x425x191 mm,
závěsné víko

Mi 99400
Vestavné rozměry
275x575x146 mm,
závěsné víko

Mi 99410
Vestavné rozměry
275x575x191 mm,
závěsné víko

Mi 99401
Vestavné rozměry
275x575x146 mm,
závěsné víko

Mi 99411
Vestavné rozměry
275x575x191 mm,
závěsné víko

Prázdná skříň jako samostatná skříň se závěsným víkem.
Po otevření zůstává víko neoddělitelně spojené se skříní.
Vestavné přístroje je možné lépe obsluhovat a např. měření provádět pohodlně
oběma rukama.

Mi-rozváděče
Přehled programů

Jističová skříň
Strany 323-325

Jističová skříň
Strany 326-329

Elektroměrová skříň
Strany 320-333

Mi 91112
1x12x18 mm,
PE+N

Mi 91111
1x12x18 mm,
PE+N,
1 vyklápěcí víko

Mi 92200
max. vestavná
hloubka 146 mm

Mi 91224
2x12x18 mm,
PE+N

Mi 91222
2x12x18 mm,
PE+N,
2 Vyklápěcí víka

Mi 92300
max. vestavná
hloubka 146 mm

Mi 91220
2x12x18 mm,
PE+N,
Závěsné víko

Mi 91336
3x12x18 mm,
PE+N

Mi 92310
max. vestavná
hloubka 190 mm
Mi 91333
3x12x18 mm,
PE+N,
3 Vyklápěcí víka

Mi 91448
4x12x18 mm,
PE+N

Mi-rozváděče

Mi 92400
max. vestavná
hloubka 146 mm
Mi 91444
4x12x18 mm,
PE+N,
4 Vyklápěcí víka

Mi 92410
max. vestavná
hloubka 190 mm
Mi 91440
3x12x18 mm,
1 DINTragschiene,
ohne PE+N

Mi 91443
3x12x18 mm,
1 nosná lišta DIN,
bez PE+N,
3 Vyklápěcí víka

Mi 91281
pro SH vypínače
1x6x18 mm,
PEN

Mi 91684
2x28x18 mm a
2x12x18 mm
PE+N

Mi 91683
2x28x18 mm a
2x12x18 mm
bez PE+N

Jističové skříně pro montáž sériově zapojených přístrojů podle DIN 43 880
od 9 do 84 modulových jednotek. Nevyužité výřezy pro přístroje v protidotykových
ochranných deskách se zakryjí přiloženými krycími páskami bezpečnými při dotyku.

Mi 92413
max. vestavná
hloubka 190 mm,
+ vyklápěcí okno
elektroměru

Mi 92800
max. vestavná
hloubka 146 mm

Elektroměrové skříně pro použití v neměřeném prostoru na základě konzultace
s místním poskytovatelem sítě. Se zabudovanými elektroměrovými kříži a
elektroměrovými upevňovacími šrouby. Skříně jsou plombovatelné.
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Mi-rozváděče
Přehled programů

Pojistková skříň
Strany 334-344

Mi 93225
250 A, 4x25 A, D II
Mi 93226
400 A, 4x25 A, D II
Mi 93227
630 A, 4x25 A, D II
Mi 3220
250 A, 4x25 A, D II
Závěsné víko
Mi 93221
400 A, 4x25 A, D II
Závěsné víko
Mi 93222
630 A, 4x25 A, D II
Závěsné víko
Mi 93425
250 A, 8x25 A, D II
Mi 93423
400 A, 8x25 A, D II

Mi-rozváděče

Mi 93424
630 A, 8x25 A, D II
Mi 93263
250 A,
3x63 A, D III
Mi 93264
400 A,
3x63 A, D III
Mi 93265
630 A,
3x63 A, D III

Pojistková skříň
Strany 345-348

Pojistková skříň NH
Strany 349-352

Mi 93235
250 A,
5x63 A, D0 2

Skříň pojistkového
odpojovače NH
Strany 353-354

Mi 94150
1xNH 00, 125 A

Mi 95150
3-pólový + PE + N
1xNH 00, 125 A

Mi 94205
1xNH 00, 125 A

Mi 95250
3-pólový + PE + N
1xNH 00, 125 A

Mi 94250
2xNH 00, 125 A

Mi 95451
3-pólový + PE + N
1xNH 1, 250 A

Mi 93236
400 A,
5x63 A, D0 2
Mi 93237
630 A,
5x63 A, D0 2
Mi 93230
250 A,
5x63 A, D0 2
Závěsné víko
Mi 93231
400 A,
5x63 A, D0 2
Závěsné víko
Mi 94350
3xNH 00, 125 A

Mi 93232
630 A,
5x63 A, D0 2
Závěsné víko
Mi 93435
250 A,
12x63 A, D0 2
Mi 93436
400 A,
12x63 A, D0 2
Mi 93437
630 A,
12x63 A, D0 2

Mi 95452
3-pólový + PE + N
1xNH 2, 400 A

Mi 94451
1xNH 1, 250 A

Mi 95853
3-pólový + PE + N
1xNH 3, 630 A

Mi 94452
1xNH 2, 400 A

Mi 93260
250 A, 3x63 A, D III
Závěsné víko
Mi 93261
400 A, 3x63 A, D III
Závěsné víko
Mi 93262
630 A, 3x63 A, D III
Závěsné víko
Mi 93463
250 A,
6x63 A, D III
Mi 93464
400 A,
6x63 A, D III
Mi 93465
630 A,
6x63 A, D III
Mi 93426
250 A,
4x25 A, D II und
3x63 A, D III
Mi 93427
400 A,
4x25 A, D II und
3x63 A, D III
Mi 93428
630 A,
4x25 A, D II und
3x63 A, D III
Pojistková skříň s vestavěnými pojistkovými prvky 25/63 A, Diazed nebo Neozed,
montovaná na přípojnicích, 5-pólová.
S přívodními svorkami pro Cu vodiče, se svorkami PE a N.
Víkové uzávěry pro ruční ovládání
Standardně elektromagneticky vyhovující přípojnicové systémy: s vodiči N/PEN v
oblasti krajních vodičů a vodiči N se stejným proudovým zatížením jako krajní vodiče.
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S vestavěnými
pojistkovými prvky,
3-pólová

S pojistkovými
odpojovači,
3- a 4-pólová

Svorky PE a N

Svorky PE a N

Mi-rozváděče
Přehled programů

Skříň pojistkového
odpojovače NH s přípojnicemi
Strany 364-373

Mi 96212
1xNH 00, 250 A

Mi 96226
1xNH 00, 250 A

Mi 96213
1xNH 00, 400 A

Mi 96227
1xNH 00, 400 A

Mi 96214
1xNH 00, 630 A

Mi 96228
1xNH 00, 630 A

Mi 96422
2xNH 00, 250 A

Mi 96426
2xNH 00, 250 A

Mi 96423
2xNH 00, 400 A

Mi 96427
2xNH 00, 400 A

Mi 96424
2xNH 00, 630 A

Mi 96428
2xNH 00, 630 A

Mi 96432
3xNH 00, 250 A

Mi 96436
3xNH 00, 250 A

Mi 96433
3xNH 00, 400 A

Přípojnicová skříň
Strany 374-376

Mi 96252
250 A

Mi 96452
250 A

Mi 96255
400 A

Mi 96455
400 A

Mi 96256
630 A

Mi 96456
630 A

Mi 96352
250 A

Mi 96652
250 A

Mi 96437
3xNH 00, 400 A

Mi 96434
3xNH 00, 630 A

Přípojnicová skříň
Strany 377-379

Mi 96438
3xNH 00, 630 A

Mi 96461
4xNH 00, 250 A

Mi 96465
4xNH 00, 250 A

Mi 96462
4xNH 00, 400 A

Mi 96355
400 A

Mi 96655
400 A

Mi-rozváděče

Pojistková skříň NH
s přípojnicemi
Strany 355-363

Mi 96466
4xNH 00, 400 A

Mi 96463
4xNH 00, 630 A

Mi 96467
4xNH 00, 630 A

Mi 96474
1xNH 1, 400 A

Mi 96356
630 A

Mi 96656
600 A

Mi 96457
250 A

Mi 96856
630 A

Mi 96632
3xNH 00, 250 A

Mi 96475
1xNH 1, 630 A

Mi 96634
3xNH 00, 400 A
Mi 96636
3xNH 00, 600 A

Mi 96476
1xNH 2, 400 A

Mi 96642
4xNH 00, 250 A

Mi 96477
1xNH 2, 630 A

Mi 96644
4xNH 00, 400 A
Mi 96646
4xNH 00, 600 A
Mi 96478
1xNH 1, 400 A

Mi 96458
400 A

Mi 96479
1xNH 1, 630 A

Mi 96459
630 A

S vestavěnými
pojistkovými prvky,
3-pólová

S pojistkovými
odpojovači,
3-pólová

Standardně elektromagneticky vyhovující
přípojnicové systémy:
s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů
a vodiči N se stejným proudovým
zatížením jako krajní vodiče.

Standardně elektromagneticky vyhovující
přípojnicové systémy:
s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů
a vodiči N se stejným proudovým
zatížením jako krajní vodiče.

Svorky PE a N

Svorky PE a N

Pro kombinaci
s pojistkovými skříněmi

Přípojnicové skříně Bez přívodních svorek.
Standardně elektromagneticky vyhovující přípojnicové systémy:
s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů a vodiči N se stejným proudovým zatížením
jako krajní vodiče.
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Mi-rozváděče
Přehled programů

Přípojnicová skříň připravená Skříň výkonového vypínače
pro ochranný spínač hlavního Strany 382-386
vedení
Strany 380-381
Mi 96202
250 A
+ adaptér
pro spínač SH
Mi 96204
400 A
+ adaptér
pro spínač SH
Mi 96206
630 A
+ adaptér
pro spínač SH

Skříň výkonového vypínače
Strany 387

Mi 97103
63 A, 3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97865
630 A,
3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97104
63 A, 4-pólový+PE
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97866
630 A
4-pólový+PE
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97216
160 A,
3-pólový+PEN
Skříň výkonového
vypínače
Mi 97256
160 A,
3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi-rozváděče

Mi 97456
160 A,
3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97455
250 A,
3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97445
400 A,
3-pólový+PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Mi 97665
630 A,
3-pólový + PE+N
Skříň výkonového
vypínače

Pro kombinaci
s pojistkovými skříněmi
Přípojnicové skříně bez přívodních svorek.
Standardně elektromagneticky vyhovující
přípojnicové systémy:
s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů a
vodiči N se stejným proudovým zatížením
jako krajní vodiče.

306 | www.hensel-electric.cz

Skříň výkonového jističe
Strany 388-391

Mi 97416
3-pólový+PE
Výkonový vypínač
160 A

Mi 97425
3-pólový+PEN
Výkonový vypínač
250 A

Mi 97440
3-pólový+PEN
Výkonový vypínač
400 A

Mi 97431
128-160 A
Skříň výkonového
jističe

Mi 97432
200-250 A
Skříň výkonového
jističe

Mi 97434
160-400 A
Skříň výkonového
jističe

Mi 97836
250-630 A
Skříň výkonového
jističe

S výkonovými vypínači

S výkonovým jističem

Skříň výkonového vypínače se zabudovaným vypínačem
podle ČSN EN 60 947-3, s PE a N svorkami, uzavíratelné úchyty.

Skříň výkonového jističe s výkonovými jističi dle ČSN EN 60 947-2, s přepěťovou
a zkratovou spouští, s PE a N svorkami,
uzavíratelné úchyty.

Mi-rozváděče
Přehled programů

Hlavní rozvaděč
Strany 430-435

Hlavní rozvaděč
Strany 435-437

Mi 98014
2xNH 00, 4-pólový

Mi 98322
2xNH 1
4-pólový

Mi 98064
3xNH 00, 4-pólový
Mi 98333
3xNH 1
4-pólový
Mi 98020
2xNH 00, 4-pólový

Mi 98040
4xNH 00, 4-pólový

Mi 98050
5xNH 00, 4-pólový

Mi 98824
2xNH 00
4-pólový

Mi-rozváděče

Mi 98030
3xNH 00, 4-pólový

Mi 98124
2xNH 00
4-pólový

Mi 98834
3xNH 00
4-pólový

Mi 98070
2xNH 00, 4-pólový

Mi 98080
3xNH 00, 4-pólový

Mi 98090
4xNH 00, 4-pólový

Hlavní rozváděč do prostoru před elektroměr, plombovatelný.
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním poskytovatelem sítí.
Vodič PEN se stejnou schopností vést proud jako krajní vodič.
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Prázdná skříň
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

transparentní

nebo neprůhledná víka skříní
skříň s víkem na pantech, tři stěny s metrickými předlisy
instalace zařízení na montážní desky nebo na DIN lišty
instalační hloubku lze zvětšit pomocí zvýšených vík nebo pomocí
zvyšovacích rámů
rozvodnice lze použít také jako samostatné skříně
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
prázdná
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Mi-rozváděče
Prázdné rozvodnice s průhledným víkem

Mi 90100
Vnitřní rozměry š 275 x v 125 x h 150 mm
max.

300

170

150

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 1
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90200
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
max.

300

170

300

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90210
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 195 mm
max.

300

214

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství
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Mi-rozváděče

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče
Prázdné rozvodnice s průhledným víkem

Mi 90220
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 119 mm
max.

300
239

182

300
228

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 115 mm,
při zabudované nosné liště 104 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s otvíracími dvířky pro občasnou obsluhu ovládacích přístrojů
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90300
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
300

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
Mi-rozváděče

max.

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 90310
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 195 mm
max.

300

214

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Mi-rozváděče
Prázdné rozvodnice s průhledným víkem

Mi 90400
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

170

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 90410
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 195 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

214

Mi-rozváděče

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 90600
Vnitřní rozměry š 575 x v 425 x h 150 mm
max.

600

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 6
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství
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Mi-rozváděče
Prázdné rozvodnice s průhledným víkem

Mi 90800
Vnitřní rozměry š 575 x v 575 x h 150 mm
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600

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 8
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

max.

170

Mi-rozváděče
Prázdná skříň s neprůhledným víkem

Mi 90101
Vnitřní rozměry š 275 x v 125 x h 150 mm
max.

300

170

150

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 1
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90201
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
max.

300

170

300

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90211
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 195 mm
max.

300

214

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

| 313

Mi-rozváděče

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče
Prázdná skříň s neprůhledným víkem

Mi 90221
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 119 mm
max.

300
239

182

300
228

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 115 mm,
při zabudované nosné liště 104 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s otvíracími dvířky pro občasnou obsluhu ovládacích přístrojů
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 90301
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
300

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
Mi-rozváděče

max.

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 90311
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 195 mm
max.

300

214

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Mi-rozváděče
Prázdná skříň s neprůhledným víkem

Mi 90401
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

170

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 90411
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 195 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

214

Mi-rozváděče

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 90601
Vnitřní rozměry š 575 x v 425 x h 150 mm
max.

600

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 6
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství
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Mi-rozváděče
Prázdná skříň s neprůhledným víkem

Mi 90801
Vnitřní rozměry š 575 x v 575 x h 150 mm
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600

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 8
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

max.

170

Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným průhledným víkem

Mi 99100
Vnitřní rozměry š 125 x v 275 x h 150 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 1
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
variabilní - 3 strany
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 99200
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
max.

315
300

170

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Mi 99210
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 195 mm
max.

315
300

214

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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Mi-rozváděče

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným průhledným víkem

Mi 99300
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
max.

315
300

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 99310
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 195 mm
315
300

214

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

max.

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 99400
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
max.

315
300

170

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným průhledným víkem

Mi 99410
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 195 mm
max.

315
300

214

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s průhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným neprůhledným víkem

Mi 99101
Vnitřní rozměry š 125 x v 275 x h 150 mm
max.

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 1
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 99201
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
315
300

170

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

max.

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Mi 99211
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 195 mm
max.

315
300

214

300

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 2
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství
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Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech

Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným neprůhledným víkem

Mi 99301
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
max.

315
300

170

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 99311
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 195 mm
max.

315
300

214

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 99401
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
max.

315
300

170

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

svorkovnice součástí
příslušenství

Montážní desky, viz
příslušenství

Prázdné skříně s víky na
pantech
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Mi-rozváděče

450

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 3
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče
Prázdná rozvodnice
s výklopným neprůhledným víkem

Mi 99411
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 195 mm
max.

315
300

214

600

vestavná hloubka při zabudované montážní desce 191 mm,
při zabudované nosné liště 180 mm
velikost skříňě 4
nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
variabilní - 3 strany
3 stěny s metrickými předlisy pro zavedení kabelu a smontování
panty jsou součástí dodávky
s neprůhledným, odklápěcím víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Jističová skříň
se svorkovnicemi PE a N nebo bez svorkovnic
s víkem na pantech
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

transparentní
otvíratelná

víka
dvířka nebo víko s panty pro jednoduché ovládaní instalačních

přístrojů
západkový

zámek proti neoprávněnému otevření
skříně se svorkovnicemi PE a N nebo bez svorkovnic
ochrana proti přímému styku s nebezpečnými živými částmi pod napětím
pro ovládání instalačních přístrojů
včetně zaslepovacích pásků pro nevyužité modulové jednotky
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
rozvodnice lze použít také jako samostatné skříně
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
jističové
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Mi-rozváděče
Jističová skříň s PE a N svorkami

Mi 91112
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
1-řadový

svorkami PE- a N- pro Cu vodiče
pro PE/N počet x průřez 10 x 16 mm² Cu
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
N

150

se

170
PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 91224
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řadový

zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

Mi-rozváděče

technologie

170
PE

300

N

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 91220
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řadový
N

182
PE

300
228

otvíracími dvířky
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

s

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

324 | www.hensel-electric.cz

Mi-rozváděče
Jističová skříň s PE a N svorkami

Mi 91336
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

300

170
N

zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání
technologie

450

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 91448
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
4-řadový

300

170
N

zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání
technologie

Mi-rozváděče

600

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 91684
80 modulových jednotek: 2 x 28 x 18 mm a
2 x 12 x 18 mm
3-řadový

600

zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou uzemnění
nosnou konstrukci lze uzemnit
technologie

170
PE

450

N

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Příslušenství:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky:
www.hensel-electric.de
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Mi-rozváděče
Jističové rozváděče

Mi 91111
12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm
1-řadový

300
150

1 odklápěcím okénkem
odklápěcí víko s příslušenstvím uzamykatelné
se svorkami PE- a N- pro Cu vodiče
pro PE/N počet x průřez 10 x 16 mm² Cu
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

185
PE

N

s

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 91222
24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
2-řadový

Mi-rozváděče

185
PE

N

300

2 odklápěcími okénky
odklápěcí víko s příslušenstvím uzamykatelné
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

se

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 91333
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
3-řadový

300

185
PE

450

3 odklápěcími okénky
odklápěcí víko s příslušenstvím uzamykatelné
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

N

se

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Mi-rozváděče
Jističové rozváděče

Mi 91444
48 modulových jednotek: 4 x 12 x 18 mm
4-řadový

300

185
PE

600

4 odklápěcími okénky
odklápěcí víko s příslušenstvím uzamykatelné
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT® pro PE a N
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N oddělitelný pro různé potenciály
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

N

se

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

Spojovací skříň pro montáž
ovládacích přístrojů a zásuvek v rámci příslušenství.

Vyvrtané otvory zakryjte pro
zabránění přímému kontaktu s díly pod napětím

Editovatelné popisové štítky:
www.hensel-electric.de
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Mi-rozváděče
Jističová skříň bez PE - a N- svorek

Mi 91440
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s DIN lištou
4-řadový

170

300

185

600

nosnou lištou DIN o šířce 216 mm (pro přístroje s vestavnou
hloubkou 72 mm)
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
PE/N svorky na objednání
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

s

Mi 91443
36 modulových jednotek: 3 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
s DIN lištou
4-řadový

600

3 odklápěcími okénky
odklápěcí víko s příslušenstvím uzamykatelné
s nosnou lištou DIN o šířce 216 mm (pro přístroje s vestavnou
hloubkou 72 mm)
k zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
PE/N svorky na objednání
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání

Mi-rozváděče

se

Mi 91683
80 modulových jednotek: 2 x 28 x 18 mm a
2 x 12 x 18 mm
bez PE - a N- svorek
3-řadový

170

450

zabudování modulových přístrojů dle DIN 43880
PE/N svorky na objednání
s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce
pro modulové přístroje
uzávěry víka pro ruční ovládání
s odnímatelným systémem nosných lišt a přípojkou uzemnění

600

k

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40
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Mi-rozváděče
Jističová skříň pro hlavní jistič vedení (SH-jistič)

Mi 91281
6 modulových jednotek: 1 x 6 x 18 mm
pro jističe hlavního vedení (SH spínač)
1-řadový

300
300

1 pólovým pomocným kontaktem
plombovatelná krycí deska
uzávěry víka pro ruční ovládání
PEN počet x průřez: 2 x 25 mm², 2 x 16 mm², Cu,
vodič kruhového průřezu

170

s

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče

2xM20
10xM25
1xM32/40

Poznámka:
Připraveno pro instalaci běžně prodávaných jističů (MDB)

+

například
ABN typ XHA 3..-4
Hager typ HTN..E
atd.
SHA
(nezávislý na napětí)

například
ABB typ S 701/S 703
+ adaptér pro DIN lištu
S 700 BT3
(1 ks S 701, 2 ks S 703)
SHU (nezávislý na napětí)

například
ABB typ S 80.-...
SHU (nezávislý na napětí)
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Elektroměrové skříně
Pro měřidla KWH
Řešení pro místní měření, zobrazení a záznam
Řešení pro místní měření a centrální monitorování energie
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

transparentní

víka
v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměry s tříbodovým upevněním nebo elektronické
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
použití
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Mi-rozváděče
Elektroměrová skříň

Mi 92200
max. vestavná hloubka 146 mm
včetně montážní sady pro upevnění elektroměru
použití

300

170

300

v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 92300
max. vestavná hloubka 146 mm
včetně montážní sady pro upevnění elektroměru
použití

300

170

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 92310
max. vestavná hloubka 190 mm
včetně montážní sady pro upevnění elektroměru
použití

300

214

450

v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Mi-rozváděče

450

v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

Mi-rozváděče
Elektroměrová skříň

Mi 92400
max. vestavná hloubka 146 mm
včetně upevnění elektroměru a nosné lišty
použití

300

170

600

v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 92410
max. vestavná hloubka 190 mm
včetně upevnění elektroměru a nosné lišty
300

214

600

v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

Mi-rozváděče

použití

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 92413
max. vestavná hloubka 190 mm
včetně upevnění elektroměru a okénka dle platné
normy
bez

nosné lišty DIN
měření maxima, spínací hodiny
pro otevírání nástrojem nebo ruční otevírání
s otvorem pro visací zámek (max. 6 mm²)
rozměr otevřeného okénka 140 x 310 mm
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

300

228

600

pro

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Elektroměrová skříň

Mi 92800
max. vestavná hloubka 146 mm
včetně 3 kusů upevnění elektroměru a nosné lišty
přívod

kabelu je možný pouze pomocí příruby
v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
pro elektroměr s upevněním ve třech bodech
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelné ve dvou bodech

600

170

Mi-rozváděče

600

použití

| 333

Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Pojistková skříň se závitovými pojistkami Diazed / Neozed
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

pojistkové

skříně pro závitové pojistky DII, DIII a D02
velikost
svorky pro přívodní kabely na přípojnicích
pro přípojnicové systémy se jmenovitým proudem 250 A, 400 A
nebo 630 A
ochrana proti přímému styku s nebezpečnými živými částmi pod napětím
pro ovládání instalačních přístrojů
uzávěry víka pro ruční ovládání
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
typová
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Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25 A, Diazed

Mi 93225
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

4
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče

Mi 93226

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25 A, Diazed

Mi 93227
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

4
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

Mi 93220

Mi-rozváděče

4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
s otvíracími dvířky
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25 A, Diazed

Mi 93221
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
s otvíracími dvířky
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

4
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
s otvíracími dvířky
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s otvíracími dvířky
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
4
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče

Mi 93222

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25 A, Diazed

Mi 93425
8 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

8
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

Mi 93423
Mi-rozváděče

8 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

8
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

Mi 93424
8 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
8
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Diazed

Mi 93263
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

3
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A
3
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem
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Mi-rozváděče

Mi 93264

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Diazed

Mi 93265
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

3
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

Mi 93260

Mi-rozváděče

3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
s otvíracími dvířky
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A
3
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Diazed

Mi 93261
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
s otvíracími dvířky
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

3
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
s otvíracími dvířky
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A
3
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem
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Mi-rozváděče

Mi 93262

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Diazed

Mi 93463
6 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

6
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

Mi 93464
Mi-rozváděče

6 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

6
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

Mi 93465
6 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
6 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 500 V a.c.
Inc = 50,4 A
6
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25/63 A, Diazed

Mi 93426
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
přívodní svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
9 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

pro

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
Inc = 50,4 A
7
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

Mi 93427
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
přívodní svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
9 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

pro

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
Inc = 50,4 A
7
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem
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Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 25/63 A, Diazed

Mi 93428
4 x Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
3 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
přívodní svorky 10-70 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
9 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

pro

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 500 V a.c.
Inc = 20 A
Inc = 50,4 A
7
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Neozed

Mi 93235
5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

5
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A
5
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem
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Mi-rozváděče

Mi 93236

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Neozed

Mi 93237
5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A

170

300

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

5
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

Mi 93230

Mi-rozváděče

5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
s otvíracími dvířky
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

346 | www.hensel-electric.cz

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A
5
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Neozed

Mi 93231
5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
s otvíracími dvířky
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s otvíracími dvířky
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

5
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

Mi-rozváděče

Mi 93232
5 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
s otvíracími dvířky
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
5 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

300
239

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A
5
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

182

300
228

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Příslušenství:

Tělo uzávěru se zámkem

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Pojistková skříň
s pojistkovými vložkami 63 A, Neozed

Mi 93435
12 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 250 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

12
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

Mi 93436
Mi-rozváděče

12 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 400 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

N

PE

8xM32
4xM40/50

Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

12
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

Mi 93437
12 x Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
jmenovitý proud přípojnic 630 A
pro

D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
svorky 4-35 mm², výstupní svorky 1,5-16 mm²
s PE- a N- svorkami max. 16 mm², Cu
12 svorek pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
uzávěry víka pro ruční ovládání

600

170

přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Un = 400 V a.c.
Inc = 50,4 A
12
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

300

N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Pojistkové skříně s výkonovým odpojovačem a
pojistkové skříně s výkonovým odpojovačem
namontovaným na montážní desce
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

s

3pólovými pojistkovými spodky, dle ČSN EN 60 269
pojiskkovými odpojovači, 3- nebo 4pólovými, dle ČSN EN 60 947-3
upevnění na montážní desku
svorkovnice pro přímé připojení pojistkového odpojovače 630 A (Mi 5853)
v rámci příslušenství
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
s
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 94150
1 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
přípojka:

16-35 mm² (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

150
300
N PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
1
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

170

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

Mi 94205
1 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

300

N

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
1
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

170

300

4-35 mm² / Mi VS 100/160 (technologie provedení
svorek viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
Mi-rozváděče

přípojka:

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 94250
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
2
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

300

170

300

4-35 mm² / Mi VS 100/160 (technologie provedení
svorek viz rejstřík Technika)
se zdvojenými přívodními svorkami k pojistkám
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

N

PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 94350
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
přípojka:

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
3
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

170

N

PE

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20,10xM25 2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM32/40
1xM20
4xM25,1xM32/40
3xM40/50

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

450

300

4-35 mm² / Mi VS 100/160 (technologie provedení
svorek viz rejstřík Technika)
se zdvojenými přívodními svorkami k pojistkám
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 94451
1 x Pojistkový spodek 250 A, NH 1, 3-polový
připojení

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

300

170

600

M 10 nebo VA 400 + Mi VS 250, (informace o
technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkou M 10
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A

N

1
20,0 Nm

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 94452
1 x Pojistkový spodek 400 A, NH 2, 3-polový

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 320 A
1
20,0 Nm

300

170

600

M 10 nebo VA 400 + Mi VS 400 (informace o
technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkou M 10
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

připojení:

N

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 95150
1 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
přípojka:

16-35 mm² (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

150
300
N PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

170

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

Mi 95250
1 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
přípojka:

počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

N

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

170

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud

300
300

4-35 mm² / Mi VS 100/160 (technologie provedení
svorek viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 95451
1 x Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami
250 A, NH 1, 3pólový
připojení

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
Icc = 80 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1
20,0 Nm

300

170

600

M 10 nebo VA 400 + Mi VS 250, (informace o
technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

N

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 95452
1 x pojistkový odpínač 400 A, NH 2, 3pólový
připojení:

M 10 nebo VA 400 + Mi VS 400 (informace o t
echnických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky

170

600

300

Un = 690 V a.c.
Inc = 320 A

N

Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1
20,0 Nm

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 95853
1 x pojistkový odpínač 630 A, NH 3, 3pólový

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
počet proudových obvodů
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 504 A
Icc = 50 kA / 690 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
1
40,0 Nm

600

170

N PE

600

L1 - L3: M 12 nebo VA 630 + Mi VS 630, připojení
PE + N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu/Al nebo Mi VS 630 (informace o technických parametrech svorek viz technická příloha)
se svorkami PE a N pro Cu vodiče
s rozebíratelnou propojkou mezi PE a N
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi-rozváděče

připojení

Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Pojistkové skříňě s pojistkovými spodky NH na přípojnice
Pojistkové skříňě s pojistkovými odpojovači NH na
přípojnice
Přípojnicové skříně
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

s

3pólovým pojistkovým výkonovým odpojovačem, dle ČSN EN 60 947-3
odpojovače 160 A/NH 00, 250 A/NH 1
modifikovatelný směr vývodů, horem i spodem
montáž na sběrnici
pro přípojnicové systémy se jmenovitým proudem 250 A, 400 A
nebo 630 A
popisové štítky pro identifikaci modulových přístrojů součástí příbalu
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pojistkové
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96212
1 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic

Mi-rozváděče

střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

300

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 96213
1 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

300

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96214
1 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170

300

N

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

300

Mi 96422
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

2
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96423
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic

Mi-rozváděče

střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
2
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 96424
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
2
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96432
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170
N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

600

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi 96433
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96434
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

Mi-rozváděče

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
3
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 96461
4 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
jen ke kombinaci
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², Cu (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technika)
bez přívodních svorek
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96462
4 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
jen ke kombinaci
výstupní

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170
N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

600

300

svorky 4-35 mm², Cu (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technika)
bez přívodních svorek
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi 96463
4 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
jen ke kombinaci
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², Cu (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technika)
bez přívodních svorek
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
s ochranou proti dotyku
vývody horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

4
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8
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Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96474
1 x Pojistkový spodek 250 A, NH 1, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývody spodem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

214

N

600

PE

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 96475
Mi-rozváděče

1 x Pojistkový spodek 250 A, NH 1, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývody spodem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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214

N

600

PE

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
1
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
NH-pojistkové skříně
s pojistkovými spodky, 3-pol., dle ČSN EN 60 269

Mi 96476
1 x Pojistkový spodek 400 A, NH 2, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývody spodem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

214

N

600

PE

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 320 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

1 x Pojistkový spodek 400 A, NH 2, 3-polový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývody spodem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

214

N

600

PE

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 320 A
1
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče

Mi 96477

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96226
1 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
Mi-rozváděče

střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

300

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možno změnit na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi 96227
1 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

300

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možno změnit na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96228
1 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
1 svorka pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možno změnit na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170

300

N

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

300

Mi 96426
2 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

2
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96427
2 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
Mi-rozváděče

střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
2
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi 96428
2 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
2
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
2 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96436
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
výstupní

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170
N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

600

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi 96437
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96438
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

Mi-rozváděče

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², přívodní svorky 25-70 mm², Cu
přípojka Mi VS 100/160/250/400 (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
3 svorky pro každý PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
3
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi 96632
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

600

170
N

450

svorky: 25-70 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
přívod lamelová pásovina Mi VS 100/160/250/400
Výstupní svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 3 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96634
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
přívodní

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170
N

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

4xM20
20xM25, 2xM32/40

3
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

600

450

svorky: 25-70 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
přívod lamelová pásovina Mi VS 100/160/250/400
Výstupní svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 3 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi 96636
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
přívodní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

600

170
N

450

svorky: 25-70 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
přívod lamelová pásovina Mi VS 100/160/250/400
Výstupní svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 3 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

3
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96465
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
jen ke kombinaci
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

Mi-rozváděče

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², Cu
bez přívodních svorek (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi 96466
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
jen ke kombinaci
výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

600

170
N

300

svorky 4-35 mm², Cu
bez přívodních svorek (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96467
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
jen ke kombinaci
výstupní

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

170
N

PE

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

600

300

svorky 4-35 mm², Cu
bez přívodních svorek (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
4 svorky pro PE+N
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod horem, možnost změny na vývod spodem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

Mi 96642
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 250 A
jen ke kombinaci
Výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

600

170
N

450

svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 4 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
bez přívodních svorek
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96644
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
jen ke kombinaci
Výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
Mi-rozváděče

střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

600

170
N

450

svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 4 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
bez přívodních svorek
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A

4xM20
20xM25, 2xM32/40

4
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi 96646
4 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
jen ke kombinaci
Výstupní

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
4
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

600

170
N

450

svorky: 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým průřezem
PE a N svorky: každá 4 x 4-35 mm², Cu, vodič s kruhovým
průřezem
bez přívodních svorek
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možnost změny na vývod horem
s ochranou proti dotyku
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi-rozváděče
Skříň pojistkového výkonového odpojovače
s pojistkovým výkonovým odpojovačem dle EN 60 947-3

Mi 96478
1 x Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami
250 A, NH 1, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 400 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem, možno změnit na vývod horem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
PE

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
1
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

Mi 96479
1 x Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami
250 A, NH 1, 3pólový
jmenovitý proud přípojnic 630 A
přípojka

M 10 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
a N svorky: PE a N svorky: každá 1 x připojení M 10
N-vodič se stejným proudovým zatížením
vývod spodem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
PE

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá zkratová odolnost

počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
1
Icw = 21 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96252
jmenovitý proud přípojnic 250 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

170
N

300

bez

PE

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
225 mm

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi 96255
jmenovitý proud přípojnic 400 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

170
N

300

bez

PE

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
225 mm

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi 96256
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

170
N

300

bez

PE

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky
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Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
225 mm

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96352
jmenovitý proud přípojnic 250 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
225 mm

170
N

450

bez

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 96355
jmenovitý proud přípojnic 400 A
N-vodič

300

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
225 mm

170
N

450

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 96356
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
225 mm

170
N

450

bez

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Příslušenství:

Spojka přípojnic

Svorka pro přímé připojení
na přípojnicový systém

Izolační kryt na přípojnice
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Mi-rozváděče

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
bez

Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96457
jmenovitý proud přípojnic 250 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
225 mm

600

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic

170
N

bez

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 96458
jmenovitý proud přípojnic 400 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
225 mm

600

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic

170
N

bez

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 96459
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

300

Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
225 mm

600

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

170
N

bez

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96452
jmenovitý proud přípojnic 250 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

170
N

300

bez

PE

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
450 mm

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 96455
jmenovitý proud přípojnic 400 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

170
N

300

bez

střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
450 mm

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 96456
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

170
N

300

bez

PE

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
450 mm

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Příslušenství:

Spojka přípojnic

Svorka pro přímé připojení
na přípojnicový systém

Izolační kryt na přípojnice

| 377

Mi-rozváděče

PE

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic

Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96652
jmenovitý proud přípojnic 250 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

170
N

450

bez

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm
450 mm

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 96655
jmenovitý proud přípojnic 400 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

170
N

450

bez

Un = 690 V a.c.
Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm
450 mm

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 96656
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky
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Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
450 mm

170
N

450

bez

PE

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
ke kombinování s pojistkovými skříněmi

Mi 96856
jmenovitý proud přípojnic 630 A
N-vodič

se stejným proudovým zatížením
svorek
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem

600

600

PE

Un = 690 V a.c.
Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm
450 mm

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
osaditelná šířka mezi
přípojnicovými držáky

170
N

bez

Příslušenství:

Spojka přípojnic
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Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
připraveno pro hlavní jistič vedení

Mi 96202
jmenovitý proud přípojnic 250 A
s

jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300

214
N

300

přípojnicovým adaptérem pro hlavní jistič vedení (SH vypínač) do
jmenovitého proudu 63 A
pro montáž na DIN lištu
s 1 PE svorkou a 3 N svorkami 1,5-16 mm2, vodič kruhového
průřezu
N-vodič se stejným proudovým zatížením
výřez 6 modulových jednotek
plombovatelná krycí deska
s uzavíratelným krycím pásem
uzávěry víka pro ruční ovládání

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3: 10 mm
N, PE: 5 mm
60 mm

Mi 96204
jmenovitý proud přípojnic 400 A

jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
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Icw = 15 kA / 1 s
5
L1-L3, N: 10 mm
PE: 5 mm
60 mm

300

214
N

300

přípojnicovým adaptérem pro hlavní jistič vedení (SH vypínač) do
jmenovitého proudu 63 A
pro montáž na DIN lištu
s 1 PE svorkou a 3 N svorkami 1,5-16 mm2, vodič kruhového
průřezu
N-vodič se stejným proudovým zatížením
výřez 6 modulových jednotek
plombovatelná krycí deska
s uzavíratelným krycím pásem
uzávěry víka pro ruční ovládání

Mi-rozváděče

s

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Přípojnicová skříň
připraveno pro hlavní jistič vedení

Mi 96206
jmenovitý proud přípojnic 630 A
s

214
N

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Icw = 21 kA / 1 s
5
L1-L3, N, PE: 10 mm
60 mm

Mi-rozváděče

jmenovitá zkratová odolnost
počet přípojnic
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic

300
300

přípojnicovým adaptérem pro hlavní jistič vedení (SH vypínač) do
jmenovitého proudu 63 A
pro montáž na DIN lištu
s 1 PE svorkou a 3 N svorkami 1,5-16 mm2, vodič kruhového
průřezu
N-vodič se stejným proudovým zatížením
výřez 6 modulových jednotek
plombovatelná krycí deska
s uzavíratelným krycím pásem
uzávěry víka pro ruční ovládání

Poznámka:
Připraveno pro instalaci běžně prodávaných jističů (MDB)

+

například
ABN typ XHA 3..-4
Hager typ HTN..E
atd.
SHA
(nezávislý na napětí)

například
ABB typ S 701/S 703
+ adaptér pro DIN lištu
S 700 BT3
(1 ks S 701, 2 ks S 703)
SHU (nezávislý na napětí)

například
ABB typ S 80.-...
SHU (nezávislý na napětí)
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Skříně se spínači na montážních deskách
Vypínačové skříně
Přepínačové skříně (I-0-II)
Jističové skříně
pro montáž rozváděčů (PSC) až do 630 A v souladu s normami
ČSN EN 61 439-2

s

vypínači, 3 nebo 4 pólovými, dle ČSN EN 60947-3
4-pólovými vypínači, dle ČSN EN 60 947-3
s 3-pólovými vypínači, dle ČSN EN 60 947-2
jmenovité proudy až 630 A
uzamykatelné rukojeti pohonů
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
třída ochrany II, 쓑
stupeň krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
s
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Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97103
Výkonový vypínač 63 A
3pólové + PE + N
přípojka:

2,5-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti

216
170

150
300

s

N PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 50,4 A
1
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
30 kW AC-23A/B 400 V a.c.

Mi 97104
Výkonový vypínač 63 A
4pólový + PE
2,5-35 mm², Cu nebo Mi VS 100
PE svorkami pro Cu vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti

Un = 690 V a.c.
Inc = 50,4 A
1
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
30 kW AC-23A/B 400 V a.c.

216
170

150
300

s

Mi-rozváděče

přípojka:

PE

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

Příslušenství:

Pomocné kontakty

Připojovací svorky
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Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97216
Výkonový vypínač 160 A
3pólové + PEN
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

300
300

6-70 mm², Cu
přípojka: Mi VS 160 (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technologie)
se svorkami PEN pro Cu vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

N

PE

4xM25
3xM40/50

Un = 500 V a.c.
Inc = 128 A

2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

1
80 kW AC-23A/B 400 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
10,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 97256

Mi-rozváděče

Výkonový vypínač 160 A
3pólové + PE + N
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky
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Un = 500 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icc = 100 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
80 kW AC-23A/B 400 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
10,0 Nm Šroubová přípojka M8

239
170

300
300

6-70 mm², Cu
přípojka: Mi VS 160 (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technologie)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

N

PE

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97456
Výkonový vypínač 160 A
3pólové + PE + N
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

300

600

6-70 mm², Cu
přípojka: Mi VS 160 (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technologie)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

N

PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 128 A
1
Icc = 100 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
80 kW AC-23A/B 400 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
10,0 Nm Šroubová přípojka M8

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Výkonový vypínač 250 A
3pólové + PE + N
přípojka:

N

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

300

600

M 10 (max. 1 x 150 mm² na každou fázi) nebo VA 400 +
Mi VS 250 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technologie)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 200 A
1
Icc = 50 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
132 kW AC-23A/B 400 V a.c.
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

Pomocné kontakty

Připojovací svorky
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Mi-rozváděče

Mi 97455

Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97445
Výkonový vypínač 400 A
3pólové + PE + N
přípojka:

M 10 (max. 1 x 240 mm² na každou fázi) nebo VA 400 +
Mi VS 400 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť
jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

600

300

PE

N

Un = 500 V a.c.
Inc = 320 A

2xM20,10xM25
1xM32/40

1
Icc = 100 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
220 kW AC-23A/B 400 V a.c.
20,0 Nm

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 97665

Mi-rozváděče

Výkonový vypínač 630 A
3pólové + PE + N
připojení

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky
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Un = 500 V a.c.
Inc = 504 A
1
Icc = 70 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
280 kW AC-23A/B 400 V a.c.
40,0 Nm

239
170

600
N PE

450

L1 - L3: M 12 nebo VA 630 + Mi VS 630, připojení PE
+ N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu nebo Mi VS 630 (informace o
technických parametrech svorek viz technická příloha)
s rozebíratelnou propojkou mezi PE a N
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97865
Výkonový vypínač 630 A
3pólové + PE + N
připojení

spínací schopnosti
utahovací moment svorky

N PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 504 A
1
Icc = 70 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
280 kW AC-23A/B 400 V a.c.
40,0 Nm

Mi 97866
Výkonový vypínač 630 A
4pólový + PE
připojení

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

600

600

L1 - L3: M 12 nebo VA 630 + Mi VS 630, připojení PE:
1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu nebo Mi VS 630 (informace o technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE svorkami pro Cu vodiče
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 504 A
1
Icc = 70 kA / 415 V a.c.
s pojistkovými vložkami typu gG
podle DIN
280 kW AC-23A/B 400 V a.c.
40,0 Nm

Příslušenství:

Pomocné kontakty

Připojovací svorky
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Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud

239
170

600

600

L1 - L3: M 12 nebo VA 630 + Mi VS 630, připojení PE
+ N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu nebo Mi VS 630 (informace o
technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
s rozebíratelnou propojkou mezi PE a N
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97416
Výkonový vypínač 160 A
3pólové + PEN
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

300

600

6-70 mm², Cu
přípojka: Mi VS 160 (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technologie)
se svorkami PEN pro Cu vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

N

PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 128 A
1
80 kW AC-23A/B 400 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
10,0 Nm Šroubová přípojka M8

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 97425

Mi-rozváděče

Výkonový vypínač 250 A
3pólové + PEN
přípojka:

N

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

239
170

300

600

M 10 (max. 1 x 150 mm² na každou fázi) nebo VA 400 +
Mi VS 250 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technologie)
se svorkami PEN pro Cu vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

PE

Un = 500 V a.c.
Inc = 200 A
1
132 kW AC-23A/B 400 V a.c.
20,0 Nm

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Mi-rozváděče
Skříň výkonového vypínače se zabudovaným výkonovým vypínačem dle ČSN EN 60 947-3

Mi 97440
Výkonový vypínač 400 A
3pólové + PEN
přípojka:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
spínací schopnosti
utahovací moment svorky

PE

N

Un = 500 V a.c.
Inc = 320 A
1
220 kW AC-23A/B 400 V a.c.
20,0 Nm

239
170

300

600

M 10 (max. 1 x 240 mm² na každou fázi) nebo VA 400 +
Mi VS 400 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
se svorkami PEN pro Cu vodiče
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-rozváděče

4xM25
3xM40/50

Příslušenství:

Pomocné kontakty

Připojovací svorky
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Mi-rozváděče
Skříň výkonového jističe, výkonový jistič dle ČSN EN 60 947-2

Mi 97431
Skříň výkonového jističe 160 A
3pólové + PE + N
přípojka:

70 mm², Cu nebo Mi VS 160
PE a N svorkami pro měděné vodiče
s přepěťovou a zkratovou spouští
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

600
N

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště

262
214

300

s

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 128 A
1
Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
112 - 160 A

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 97432
Skříň výkonového jističe 250 A
3pólové + PE + N
150 mm², Cu nebo Mi VS 250
PE a N svorkami pro měděné vodiče
s přepěťovou a zkratovou spouští
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

Mi-rozváděče

přípojka

600
N

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště

262
214

300

s

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 200 A
1
Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
175 - 250 A

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 97434
Výkonové jističe 400 A
3pólové + PE + N
připojení:

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště
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262
214

300

600

M 10 nebo VA 400 + Mi VS 400 (informace o technických parametrech svorek viz technická příloha)
s PE a N svorkami pro měděné vodiče
s přepěťovou a zkratovou spouští
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

N

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 320 A
1
Ics = Icu = 10 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
160 - 400 A

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi-rozváděče
Skříň výkonového jističe, výkonový jistič dle ČSN EN 60 947-2

Mi 97836
Výkonové jističe 630 A
3pólové + PE + N
přípojka

N

PE

Un = 690 V a.c.
Inc = 504 A
1
Ics = Icu = 10 kA / 690 V a.c.
Ics = Icu = 36 kA / 415 V a.c.
250 - 630 A
pro připojení vrchem 475 A
pro připojení spodem 530 A
Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud proudového
obvodu
počet proudových obvodů
jmenovitá schopnost odpojení
krajního zkratu
rozsah nastavení zkratové
spouště
jmenovitý proud

347
255

600

600

L1 - L3: M 10 / VA 630 + Mi VS 630
přípojka PE + N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu / Mi VS 630 (technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
s rozebíratelnou propojkou mezi PE a N
s přepěťovou a zkratovou spouští
přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
uzamykatelná rukojeť

Příslušenství:

Napěťová i podpěťová
spoušť

Svorky pro přímé připojení
pro výkonové vypínače

Připojovací svorky
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Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Příslušenství
Panel pro ovládací přístroje a zásuvky

393

Zvyšovací rám

394

Nosná lišta, Distanční díl

395

Montážní desky, Upevňovací šrouby

396 - 397

Krycí desky, Krycí pásky

398 - 399

Přípojnice, Přípojnicový držák

400 - 401

Svorka pro přímé připojení na přípojnicový systém

402 - 403

Ohebná lamelová Cu pásovina,
Připojovací svorka ohebné lamelové Cu pásoviny

404 - 405

Svorky pro přímé připojení

406 - 407

Svorkovnice přívodů

408 - 410

Svorky

410 - 416

Pojistkový odpojovač, Pojistkový spodek

417 - 418

Zaslepovací krycí pásek, Těsnění stěny,
Spojka přípojnic, Dělící stěna, Náhradní díly
Montážní příruba, Příruba s odvětráním, Prvek pro vyrovnání tlaku
Ochranná stříška

419
420 - 423
424

Sada rychlouzavěrů pro uzavěry vika, Panty pro víka
Odklápěcí okénko, Kapsa na výkresy, Komponenty pro montaž na stěnu 425 - 428
Držák krytu kabelových vývodů,
Boční uzávěr krytu kabelových vývodů, kompletní kroužek žlutý,
kříž pod elektroměr, Odvzušňovací zátka, Panty víka
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429

Mi-rozváděče
příslušenství
spojovací skříň

Mi CB 10
Panel pro ovládací přístroje a zásuvky
je

300
240

170
135

150

125

45

Mi-rozváděče

vhodný k osazení vestavných zásuvek a panelových přístrojů,
např. tlačítek a vypínačů
k montáži ke skříním se stěnou 300 mm
odklápěcí montážní plocha
se stěnovým těsněním

Connection Box

| 393

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi ZR 4
Zvyšovací rám
pro velikost skříně 4
pro

zvětšení vestavné hloubky o 85 mm
do dvou zvyšovacích rámů zůstává stupeň ochrany IP 65
zachován
včetně upevňovacího materiálu

300

85

600

až

Mi ZR 8
Zvyšovací rám
pro Mi-rozvodnice, velikost 8
pro

zvětšení vestavné hloubky o 85 mm
do dvou zvyšovacích rámů zůstává stupeň ochrany IP 65
zachován
včetně upevňovacího materiálu

600

Mi-rozváděče
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600

až

85

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi TS 15
Nosná lišta
délka 134 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 6
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

134
35

pro

Mi TS 30
Nosná lišta
délka 284 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 2, 3, 4, 6, 8
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

284
35

pro

Mi TS 45
Nosná lišta
délka 434 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 3, 6
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

434

Mi-rozváděče

35

pro

Mi TS 60
Nosná lišta
délka 584 mm
dle

15

584
35

normy DIN 60715
prázdné skříně Mi velikosti 4 až 8
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby
pro

Mi DS 25
Distanční díl
výška: 25 mm
pro

instalaci Mi nosných lišt Mi TS ..
kusy
pomocí upevňovacích šroubů na dno skříně a na DIN lištu
2

Mi DS 50
Distanční díl
výška: 50 mm
pro

instalaci Mi nosných lišt Mi TS ..
kusy
pomocí upevňovacích šroubů na dno skříně a na DIN lištu
2
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi MP 1
Montážní deska
š 259 x v 115 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 2, 3, 4, 6
s upevňovacími šrouby

259
115

pro

Mi MP 2
Montážní deska
š 265 x v 265 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 2, 3, 4, 6, 8
s upevňovacími šrouby

265
265

pro

Mi MP 3
Montážní deska
š 265 x v 415 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 3, 4, 6
s upevňovacími šrouby

265

415

Mi-rozváděče

pro

Mi MP 4
Montážní deska
š 265 x v 565 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
prázdné skříně Mi velikosti 4 až 8
s upevňovacími šrouby

265

565

pro

Mi MP 8
Montážní deska
š 565 x v 565 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice, velikost 8
s upevňovacími šrouby

565

565

pro
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi BZ 11
Upevňovací šroub
délka 11 mm
k

montáži na dno skříně
tloušťku materiálu od 1 do 2,5 mm
samořezný
pozinkovaný
pro

Mi BZ 13
Upevňovací šroub
délka 13 mm
k

montáži na dno skříně
tloušťku materiálu 2,5 až 4 mm
samořezný
pozinkovaný

Mi-rozváděče

pro
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi EP 01
krycí deska
pro Mi prázdné rozvodnice velikosti 1
pro

286

39

136

109

dodatečnou vestavbu
kryt z termoplastu, jako ochrana proti dotyku nebo pro
instalaci přístrojů
s upevňovacím materiálem
uzavřený

Mi EP 02
krycí deska
pro Mi prázdné rozvodnice velikosti 2
pro

286

39

286

109

dodatečnou vestavbu
kryt z termoplastu, jako ochrana proti dotyku nebo pro
instalaci přístrojů
s upevňovacím materiálem
uzavřený

Mi EP 03
krycí deska
pro Mi-prázdné rozvodnice velikost 3, 6
dodatečnou vestavbu
prázdná pouzdra MI velikosti 6 se vyžadují 2 kryty
uzavřený kryt z termoplastu, jako ochrana proti dotyku nebo pro
instalaci přístrojů
s upevňovacím materiálem

Mi-rozváděče

pro

286

436

109

39

pro

Mi EP 04
krycí deska
pro Mi prázdné rozvodnice velikosti 4
pro

dodatečnou vestavbu
kryt z termoplastu, jako ochrana proti dotyku nebo pro
instalaci přístrojů
s upevňovacím materiálem

286

109

Pro Mi-prázdné skříně velikosti 6 jsou nutné
2 krycí desky Mi EP 03.
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586

39

uzavřený

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi EP 12
krycí deska
pro Mi rozvodnice s modulovými přístroji velikosti 1
pro

286
136

dodatečnou vestavbu
deska pro modulové přístroje z termoplastu
krycí deska s výřezem pro 12 jednotek
s upevňovacím materiálem
krycí

Mi EP 24
krycí deska
pro Mi rozvodnice s modulovými přístroji velikosti 2
pro

dodatečnou vestavbu
deska pro modulové přístroje z termoplastu
krycí deska s výřezem pro 24 jednotek
s upevňovacím materiálem

286
286

krycí

Mi EP 36
krycí deska
pro Mi rozvodnice s modulovými přístroji velikosti 3
pro

dodatečnou vestavbu
deska pro modulové přístroje z termoplastu
krycí deska s výřezem pro 36 jednotek
s upevňovacím materiálem

286

436

Mi-rozváděče

krycí

Mi EP 48
krycí deska
pro Mi rozvodnice s modulovými přístroji velikosti 4
pro

dodatečnou vestavbu
deska pro modulové přístroje z termoplastu
krycí deska s výřezem pro 48 jednotek
s upevňovacím materiálem

286

586

krycí

AS 12
Krycí pásek
12 modulových jednotek
12

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové
přístroje pro tloušťku materiálu do 3 mm

pro

AS 18
Krycí pásek
18 modulových jednotek
18

modulových jednotek na 18 mm, všechny dělitelné po 9 mm
uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové
přístroje pro tloušťku materiálu do 3 mm

pro
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi SS 22
Přípojnice 12 x 5 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 250 A jako N/PE, 400 A jako PE,
u Mi-rozváděče jako L1, L2, L3, N a PE 250 A
materiál

Mi SS 25
Přípojnice 12 x 10 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 250 A jako L1-L3, 400 A jako N, 630 A
jako PE
materiál

Mi SS 40
Přípojnice 20 x 10 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 400 A jako L1-L3
materiál

Mi-rozváděče

Mi SS 45
Přípojnice 25 x 10 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 630 A jako N
materiál

Mi SS 63
Přípojnice 30 x 10 mm
délka

2400 mm
vodiče: Cu
jmenovitý proud přípojnic 630 A jako L1-L3
materiál
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi ST 25
Přípojnicový držák
jmenovitý proud přípojnic 250 A 5pólový
středová

vzdálenost přípojnic: 60 mm
montáž do prázdné rozvodnice Mi
pro přípojnice 12 x 10 mm (L1-L3)
pro přípojnice 12 x 5 mm (N+PE)
s upevňovacími šrouby
pro

Mi ST 41
Přípojnicový držák
jmenovitý proud přípojnic 400 A 5pólový
středová

vzdálenost přípojnic: 60 mm
montáž do prázdné rozvodnice Mi
pro přípojnice 20 x 10 mm (L1-L3)
pro přípojnice 12 x 10 mm (N)
pro přípojnice 12 x 5 mm (PE)
s upevňovacími šrouby
Mi-rozváděče

pro

Mi ST 63
Přípojnicový držák
pro přípojnice 630 A, 5pólové
středová

vzdálenost přípojnic: 60 mm
montáž do prázdné rozvodnice Mi
pro přípojnice 30 x 10 mm (L1-L3)
pro přípojnice 25 x 10 mm (N)
pro přípojnice 12 x 10 mm (PE)
s upevňovacími šrouby

30

pro
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Mi-rozváděče
příslušenství

Svorky pro přímé připojení vodičů a lamelové Cu pásoviny na sběrnice

Mi-rozváděče

Poznámka:
Pro udržení izolační pevnosti se musí mezi rozdílnými potenciály udržovat 10 mm a mezi neaktivními, vodivými kovovými předměty 15 mm
vzdušná vzdálenost.
Typ

Průřez vodiče

Druh vodiče

Propojovací pás

Pro
přípojnice

Utahovací
moment

Šířka

KS 16 F

1,5-16 mm2

Cu

-

... x 5 mm

4 Nm

11 mm

KS 16 Z

1,5-16 mm2

Cu

-

... x 10 mm

4 Nm

11 mm

KS 35 F

4-35 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

6 Nm

16 mm

KS 35 Z

4-35 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 10 mm

6 Nm

16 mm

KS 70 F

10-70 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

10 Nm

21 mm

KS 70 Z

10-70 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 10 mm

10 Nm

21 mm

KS 120 F

25-120 mm2

Cu

250 A: Mi VS 250
400 A: Mi VS 400

... x 5 mm

20 Nm

25 mm

KS 120 Z

25-120 mm2

Cu

250 A: Mi VS 250
400 A: Mi VS 400

... x 10 mm

20 Nm

25 mm

KS 240/12

Cu 35-240 mm2 Cu / Al*

-

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

40 Nm

34 mm

Alu 35-185 mm2

KS 150

35-150 mm2

Cu

630 A: Mi VS 630

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

20 Nm

34 mm

KS 185

95-185 mm2

Cu/Al*

-

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

KS 240 V

-

-

630 A: Mi VS 630

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

KS 300

120-300 mm2

Cu/Al*

-

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

* Hliníkové vodiče se musí před připojením podle příslušných technických doporučení připravit
viz. technické informace Hliníkové vodiče
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi-pojistková skříň Diazed/Neozed

Mi-pojistkové skříně NH, pojistkové prvky
a bezpečnostní výkonový odpojovač
NH00

NH00

Mi-přípojnicová skříň

NH00

NH00

250 A

400 A

630 A

250 A

400 A

630 A

250 A

400 A

630 A

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

1)

1)
NH00

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N

1)

1)

L1
L2
L3

N

L1
L2
L3

NH00

1)
NH00

PE

1)

N
L1
L2
L3

1)

N
L1
L2
L3
PE

NH00

NH00

PE

1)

N
L1
L2
L3

PE

L1
L2
L3

N

NH00

N
L1
L2
L3
PE

NH00

1)
NH00

NH00

N

NH00

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

NH00

N
L1
L2
L3
PE

NH00

N
L1
L2
L3

NH00

N
L1
L2
L3
PE

1)
PE

NH00

N
L1
L2
L3

1)
NH00

N
L1
L2
L3
PE

1) Svorky, které jsou součástí dodávky funkční skříně, viz popisy skříní.

Mezinárodní zkratky vodičů
r (rigid) = drát
sol (solid) = jednodrátové
kruhový průřez vodiče

sektorový průřez vodiče

s (stranded) = vícedrátové
kruhový průřez
vodiče

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

N

NH00

1)

PE

N
PE

L1
L2
L3

PE

N

NH00

PE

1)

N
L1
L2
L3
PE

PE

L1
L2
L3

N

NH00

NH00

PE

1)

N
L1
L2
L3

1)

PE

1)

PE

1)

N
L1
L2
L3
PE

N

NH00

PE

1)

PE

N

Mi-rozváděče

1)

N

sektorový průřez vodiče

f (ﬂexible) = ﬂexibilní
s plynem lisovanou
koncovou dutinkou

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

N

N
L1
L2
L3
PE

N

PE

N
L1
L2
L3
PE

PE

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi VS 100
Ohebná lamelová Cu pásovina
jmenovitý proud: 100 A
pro

elektrické spoje 100 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 3 kusy
šířka: 9 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm

Mi VS 160
Ohebná lamelová Cu pásovina
jmenovitý proud: 160 A
elektrické spoje 160 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 6 kusů
šířka: 9 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm

Mi-rozváděče

pro

Mi VS 250
Ohebná lamelová Cu pásovina
jmenovitý proud: 250 A
pro

elektrické spoje 250 A mezi přípojnicemi a vestavěnými
přístroji
je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 6 kusů
šířka: 15,5 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm

Mi VS 400
Ohebná lamelová Cu pásovina
jmenovitý proud: 400 A
pro

elektrické spoje do 400A ze sběrnic k přístrojům
třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 10 ks
šířka: 15,5 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 0,8 mm
je

Mi VS 630
Ohebná lamelová Cu pásovina
jmenovitý proud: 630 A
pro

elektrické spoje do 630A ze sběrnic k přístrojům
třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u
přístrojů (např. připojovací průřez...mm²)
délka 2000 mm
lamely: 11 ks
šířka: 20 mm
tloušťka materiálu pro lamelu 1 mm
je
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Mi-rozváděče
příslušenství

VA 400
Přípojná svorka ohebné pásoviny do 400 A
svorka

pro přímé připojení ohebné lamelové Cu pásoviny
(Mi VS 250 a Mi VS 400)
na přístroje s plochými kontakty M10
utahovací moment svorky

8,0 Nm

VA 630
Přípojná svorka ohebné pásoviny do 630 A
svorka

k přímému přípojení ohebné pasoviny do 630 A,
(Mi VS 630)
na 630 A s plochou svorkou M10 / M12
utahovací moment svorky

23,0 Nm

DA 240
Přístrojová připojovací svorka do 400 A
max. 240 mm²
pro

montáž na přístroje s plochými kontakty M10
izolačním krytem
Připojovací průřez svorek
35-70 mm² s (kruhový profil), Cu/Alu
50-185 mm² s (sektorový profil), Cu/Alu
35-50 mm² sol, Cu/Alu
70-240 mm² sol (sektorový profil), Cu/Alu
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením. Viz technické informace.
Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v pravidelných
lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky

Mi-rozváděče

s

22,0 Nm

Například:
Mi rozváděč je sestavený ze sběrnicové skříně
a NH pojistkového odpínače, NH2, 3 pol.
Propojení lamelovou Cu pásovinou Mi VS 400,
Připojovací svorka pro lamelovou pásovinu VA 400 a
Svorka pro přímé připojení vodičů na přístroj DA 240.

Svorka pro přímé
připojení na sběrnice

Lamelová Cu pásovina
Mi VS 400
Připojovací svorka pro lamelovou
pásovinu Mi VA 400

Svorka pro přímé připojení
vodičů na přístroj DA 240
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Mi-rozváděče
příslušenství k pojistkovému odpínači velikosti NH 3 podle
ČSN EN 60947-3

Mi DA 61
svorka pro přímé připojení
Připojovací průřez max. 1 x 300 mm²
prizmatická

svorka
3 kusy
připojovací průřez svorek:
1 x 150-300 mm² s (kulatý profil)
1 x 150-300 mm² s (sektorový profil)
15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, na pojistkovém výkonovém odpojovači velikosti NH 3
k připojení výkonového pojistkového odpojovače 630 A (Mi 95853)
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
sada

Mi DA 62
svorka pro přímé připojení
Připojovací průřez max. 2 x 185 mm²
prizmatická

svorka
3 kusy
připojovací průřez svorek:
2 x 150-185 mm² s (kulatý profil)
2 x 150-185 mm² s (sektorový profil)
15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, na pojistkovém výkonovém odpojovači velikosti NH 3
k připojení výkonového pojistkového odpojovače 630 A (Mi 95853)

Mi-rozváděče

sada
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Mi-rozváděče
příslušenství k pojistkovému odpínači velikosti NH 3 podle
ČSN EN 60947-3

Mi DA 72
svorka pro přímé připojení
Připojovací průřez max. 1 x 300 mm²
rámová

svorka pro Cu- a Al- vodiče
3 kusy
připojovací průřez svorek:
1 x 120-300 mm² s / f (kulatý profil)
1 x 120-300 mm² s (sektorový profil)
1 x 120-185 mm² sol (sektorový profil)
2 x 70-150 mm² s / f (kulatý profil)
2 x 95-150 mm² s (sektorový profil)
2 x 70 mm² sol (kulatý profil)
2 x 95-150 mm² sol (sektorový profil)
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
k připojení výkonového vypínače 630 A (Mi 97865)
šířka spojovacího úchytu: 40 mm
šířka s krytem: 61 mm
sada

Mi DA 74

Mi-rozváděče

svorka pro přímé připojení
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 4-pol.
rámová

svorka pro Cu- a Al- vodiče
se 4 kusy
připojovací průřez svorek:
1 x 120-300 mm² s / f (kulatý profil)
1 x 120-300 mm² s (sektorový profil)
1 x 120-185 mm² sol (sektorový profil)
2 x 70-150 mm² s / f (kulatý profil)
2 x 95-150 mm² s (sektorový profil)
2 x 70 mm² sol (kulatý profil)
2 x 95-150 mm² sol (sektorový profil)
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
k připojení výkonového vypínače 630 A (Mi 97866)
šířka spojovacího úchytu: 40 mm
šířka s krytem: 61 mm
sada
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi VE 120
svorkovnice přívodů
max. 16-150 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 250 A

4pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu-pás Mi VS
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 20,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby
technologie

Mi VE 125
svorkovnice přívodů
max. 16-150 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 250 A

5pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu-pás Mi VS
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 20,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby

Mi-rozváděče

technologie

Mi VE 240
svorkovnice přívodů
max. 25-240 mm², Cu/Alu
4pólový
proudové

zatížení: 400 A
a průřez vodičů na každý pól: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
technologie provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu-pás Mi VS
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 40,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby
počet
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi VE 245
svorkovnice přívodů
max. 25-240 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 400 A

5pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu-pás Mi VS
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 40,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby
technologie

Mi VE 302
svorkovnice přívodů
max. 95-300 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 630 A

2pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu ohebná pasovina VS 630
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 50,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby

Mi-rozváděče

technologie

Mi VE 303
svorkovnice přívodů
max. 95-300 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 630 A

3pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu ohebná pasovina VS 630
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 50,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby
technologie
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi VE 304
svorkovnice přívodů
max. 95-300 mm², Cu/Alu
proudové

zatížení: 630 A

4pólový
počet

a průřez vodičů na každý pól: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
provedení svorek viz rejstřík Technologie
vývod Cu ohebná pasovina VS 630
materiál vodiče: Cu/Al
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením. Viz technické informace. Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v
pravidelných lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
utahovací moment svorky 50,0 Nm
k montáži do rozvodnic Mi velikostí 2 až 8
kompletní pro osazení na montážní desku
s upevňovacími šrouby
technologie

Mi NK 1
připojovací svorky
Připojovací průřez svorek 16-50 mm², Cu
proudové

zatížení: 150 A
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s, 2 x 70 mm² s
technologie provedení svorek viz rejstřík Technologie

60

25

88
97

5,5

Mi NK 2
připojovací svorky
Připojovací průřez svorek 1 x 70 mm², 2 x 35 mm²
proudové

zatížení: 160 A
provedení svorek viz rejstřík Technologie

technologie

Mi NK 3
připojovací svorky
Připojovací průřez svorek 4 x 35 mm²
proudové

zatížení: 160 A
provedení svorek viz rejstřík Technologie

technologie

Mi NK 4
připojovací svorky
Připojovací průřez svorek 2 x M 10
proudové

zatížení: 400 A
provedení svorek viz rejstřík Technologie

technologie
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57

Mi-rozváděče

1pólové

Mi-rozváděče
příslušenství

KKL 25
připojovací svorky
Připojovací průřez svorek 6-35 mm², Cu
nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
proudové zatížení: 102 A
1-polig je 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*,
4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = s plynotěsnými kabelovými dutinkami
se dvěma vodivě spojenými svorkami pro Cu vodiče
pro

51,5

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

Mi-rozváděče

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

60,3
55,5

spojovací
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Mi-rozváděče
příslušenství

FC L 10
svorkovnice
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC N 10
svorka
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC PE 10
Mi-rozváděče

PE svorka
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
skříně s 1 x 12 TE (pomocí svorky redukce na 9 TE)
technologie zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
pro

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC PN 10
PE a N svorka
pro PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pro

montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
dovolené proudové zatížení: 101 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5
FIXCONNECT®-systém popisu svorek

Sada 5 kusů
štítek pro zásuvné svorky FIXCONNECT®,
neplatí u svorek 2 x 25 / 4 x 4 mm²
k nalepení popisných proužků nebo lze popsat značkovačem
popisný
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Mi-rozváděče
příslušenství

FC PN 30
PE a N svorka
každá PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
1-řadový

zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC PN 60
PE a N svorka
každá PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
2-řadový

zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
není použitelné u skříní Mi 1456, Mi 1455, Mi 1884 a Mi 1885
jmenovité izolační napětí

Mi-rozváděče

technologie

Ui = 690 V a.c.

FC N 30
svorka
na každý pol N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
1-řadový

zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
N rozdělitelná, až do 4 různých potenciálů
s upevňovacím materiálem
dovolené proudové zatížení: 75 A
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

FC PE 30
PE svorka
na každý pol. PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
1-řadový

zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie
provedení svorek viz Technická příloha
s upevňovacím materiálem
technologie

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c.

Mi NK 14
připojovací svorky
na vodič počet x průřez 1 x 25 mm², 12 x 16 mm²
upevnění

na DIN lištu
dodatečnou montáž do
pro dodatečnou montáž do Mi prázdných rozvodnic
pro
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Mi-rozváděče
příslušenství

KKL 34
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
připojení na svorku L1-L3: 4x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 61 mm

56

odizolovaná délka
utahovací moment svorky

39

pro

35,4

19 mm
2,5 Nm

KKL 48
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
 připojení na svorku L1-L3, 4x
připojení na svorku N: 8x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 100 mm

56

Mi-rozváděče

odizolovaná délka
utahovací moment svorky

39

pro

35,4

19 mm
2,5 Nm

KKL 54
Svorka pro odbočení z hlavního vedení
Připojovací průřez svorek 1,5-25 mm², Cu
spojovací

nebo dělící svorka
montáž na lištu DIN dle EN 60 715, 35 mm kloboukový profil
 připojení na svorku L1-L3: 4x
připojení na svorku N: 4x
připojení na svorku PE: 4x
připojení: 1,5-16 mm² f* nebo 2,5-25 mm², Cu, kulatý vodič
f* = s plynotěsnou koncovkou
proudové zatížení: 80 A
šířka: 100 mm

56

odizolovaná délka
utahovací moment svorky
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19 mm
2,5 Nm

39

pro

35,4

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi HS 20
pomocný kontakt
2 přepínací kontakty k dodatečné montáži na
výkonový vypínač 160-630 A
jmenovitý

proud: 6 A

2pólový
připojení

pomocí plochého kontaktu 6,3 mm

MK 0107
výměnný pomocný kontakt
pro výkonové vypínače 160- 630 A
jmenovitý

proud: 6 A

1-pól.
pomocný

kontakt může signalizovat různé funkce
vypínač 160/250 A = 2x zap./vyp.+ 1x hlášení přetížení
výkonový vypínač 400/630 A = 3x zap./vyp.+ 1x hlášení přetížení
1x elektrická chybová hlášení.
výkonový

MK 0106
Mi-rozváděče

vypínací spoušť
pro výkonové vypínače 160- 630 A
AC

50/60 Hz, 200 do 240 V
vybavení spouště a tím k rozpojení kontaktů vypínače dochází
při poklesu napájecího napětí pod 0,7 x Un

k

MK 0105
podpěťová spoušť
pro výkonové vypínače 160- 630 A
AC

50/60 Hz, 200 do 240 V
vybavení spouště a tím k rozpojení kontaktů vypínače dochází
při poklesu napájecího napětí pod 0,35 – 0,7 x Un
zapnutí vypínače je možné provést při napětí vyšším než
0,85 x Un
k
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Mi-rozváděče
příslušenství

MK 0108
Svorky pro přímé připojení pro výkonové vypínače
Připojovací průřez svorek 1 x 35-300 mm², Cu/Alu
pro

výkonové vypínače 400 A 630 A
3 kusy
do svorky lze upevnit : 1 x 35-300 mm² s (kruhový průřez vodiče)
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením. Viz technické informace.
Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v pravidelných
lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
sada

MK 0109
Svorky pro přímé připojení pro výkonové vypínače
Připojovací průřez svorek 2 x 70-240mm², Cu/Alu
pro

výkonové vypínače 400 A 630 A
3 kusy
do svorky lze upevnit : 2 x 70-240 mm² s (kruhový průřez vodiče)
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením. Viz technické informace.
Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v pravidelných
lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
Mi-rozváděče

sada
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Mi-rozváděče
příslušenství

MN ST 00
Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami 160 A,
NH 00, 3pólový
k montáži na montážní desku
pro

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
176 mm x šířka: 106 mm
Připojení: 1,5-70 mm², Cu, vodič kruhového průřezu
Připojení lamelová Cu sběrnice Mi VS 100/160
výška:

jmenovité napětí
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

MS NH 00
Pojistkový odpojovač s výkonovými pojistkami 160 A,
NH 00, 3pólový
pro montáž na přípojnice
pro

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
200 mm x šířka: 106 mm
Připojení: 1,5-70 mm², Cu, vodič kruhového průřezu
Připojení lamelová Cu sběrnice Mi VS 100/160
výška:

Un = 690 V a.c.
10 mm
60 mm
6,0 Nm Rámová svorka

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Mi SU 00
Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-pol.
k montáži na montážní desku
pro

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
průřez svorek:
připojovací průřez třmenové svorky 1,5-70 mm²,
přístup dvojitou třmenovou svorkou 1,5-35 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
šířka: 106 mm
připojovací

jmenovité napětí
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky

NH SU 00
Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-pol.
pro montáž na přípojnice
pro

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
224 mm x šířka: 99 mm
svorky s třmenovým úchytem 5-70 mm2, Cu
výška:

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

Un = 690 V a.c.
10 mm
60 mm
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi RS 18
Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
pro

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

36
195

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
D02-pojistkové vložky, E 18, systém válcových pojistek
s ochranou proti dotyku
připojovací průřez svorky jednožilový, vícežilový nebo slaněný
(sol/s/f) 1,5-25 mm²
materiál vodiče: Cu
šířka: 36 mm
pro

Un = 400 V a.c.
10 mm
60 mm
3,0 Nm Rámová svorka

Mi RS 27
Pojistkový spodek na sběrnice 25 A, 3-pol.
pro

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky

42
195

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
DII-pojistkové vložky, E 27, systém válcových pojistek
s ochranou proti dotyku
připojovací průřez svorky jednožilový, vícežilový nebo slaněný
(sol/s/f) 1,5-25 mm²
materiál vodiče: Cu
šířka: 42 mm
pro

Un = 500 V a.c.
10 mm
60 mm
3,0 Nm Rámová svorka

Mi RS 33
Pojistkový spodek na sběrnice 63 A, 3-pol.
pro

jmenovité napětí
tloušťka přípojnic
střední vzdálenost přípojnic
utahovací moment svorky
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Un = 500 V a.c.
10 mm
60 mm
3,0 Nm Rámová svorka

57
195

výměnu a doplnění pojistkových Mi skříní
DIII-pojistkové vložky, E 33, systém válcových pojistek
s ochranou proti dotyku
připojovací průřez svorky jednožilový, vícežilový nebo slaněný
(sol/s/f) 1,5-35 mm²
materiál vodiče: Cu
šířka: 57 mm
pro

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi BA
Zaslepovací krycí pásek
v Mi-NH 00- pojistkových rozvodnicích Diazed nebo
Neozed
pro

zakrytí nevyužitých výřezů rozvodnic s pojistkami
108 mm

šířka:

Mi BA 6
Zaslepovací krycí pásek
v Mi-NH 00- pojistkových rozvodnicích
pro

zakrytí nevyužitých výřezů rozvodnic s pojistkami
108 mm

šířka:

Mi WD 2
Těsnění stěny
Stěny skříně 150 nebo 300 mm
pro

sestavení Mi skříní
1 těsnění, 4 klínky, 1 sponu

obsahuje

Mi-rozváděče

Mi SV 25
Spojka přípojnic
jmenovitý proud přípojnic 250 A 5pólový
se

stěnovým těsněním
spojování Mi rozvodnic s přípojnicemi
Mi SV 25 je možné použít také ke vzájemnému spojení přípojnic
250 A a 400 A. Spojení přípojnic s různým jmenovitým proudem
lze provést jen s ohledem na odpovídající zkratové poměry a
možné proudové zatížení.
pro

utahovací moment svorky

6,0 Nm

Mi SV 45
Spojka přípojnic
jmenovitý proud přípojnic 400/630 A 5pólový
se

stěnovým těsněním
spojování Mi rozvodnic s přípojnicemi

pro

utahovací moment svorky

10,0 Nm

Mi WT 1
Dělící stěna
pro

rozdělování 300 mm široké stěny rozvodnice na 2 x 150 mm
při montáži přírub nebo při přístavbě rozvodnic

Mi BE
Náhradní díly upevnění
skládá se ze 4 spojek a 5 klínů
pro
při

sestavení Mi skříní
přestavbě stávajících zařízení
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi FP 15
Montážní příruba
Předlisy: bez
stěna
s

skříně 150 mm
upevňovacími klínky a těsněním

Instalační šířka
Instalační výška

150
25

65 mm
88 mm

Mi FM 15
Montážní příruba
Předlisy 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
stěna
s

skříně 150 mm
upevňovacími klínky a těsněním

150
25

Mi FP 20
Montážní příruba
Předlisy: bez
stěna

Mi-rozváděče

s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

Instalační šířka
Instalační výška

300
25

215 mm
88 mm

Mi FM 20
Montážní příruba
Předlisy 15 x M 16, 15 x M 20
stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

300
25

Mi FM 25
Montážní příruba
Předlisy: 19 x M 16/25
stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

300
25

Mi FM 32
Montážní příruba
Předlisy: 8 x M 25/32 1 x M 25/32/40
stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

300
25

Mi FM 40
Montážní příruba
Předlisy: 2 x M 25/32 5 x M 32/40
stěna
s
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skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

300
25

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi FM 50
Montážní příruba
Předlisy: 2 x M 20 4 x M 32/40/50

300
25

stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

Mi FM 60

300
25

Montážní příruba
Předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

Mi FM 63

300
80

Montážní příruba s prostorem pro kabeláž
Předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna
s

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

Montážní příruba
Prostor utěsnění Ø 7-29 mm
s

integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
Těsnicí rozsah 29 x Ø 7-12 mm 4 x Ø 7-14 mm 4 x Ø 11-20 mm
1 x Ø 16-29 mm
stěna skříně 300 mm
s upevňovacími klínky a těsněním

300
30

Mi FP 70
Kabelová příruba
Prostor utěsnění 1 x Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
s upevňovacími klínky a těsněním

300
25

100

stěna

Mi FP 72
Kabelová příruba
Těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
stěna

skříně 300 mm
upevňovacími klínky a těsněním

300
116
25

100

s

Mi FP 82
Kabelová příruba dělená
Těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
- pro snadnou instalaci kabeláže
krytí IP 54 jen při použití odlehčovače tahu kabelu
(např. Mi ZE 62)
dĕlená

45

135

stěna

300
100
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Mi-rozváděče

Mi FP 38

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi ZE 62
Odlehčovač tahu kabelu
pro 2 kabely s max. 60 mm vnějším průměrem
s

upevňovací lištou délky 284 mm a montážními šrouby
pouze s kabelovou koncovkou Mi FP 82

použitelný

Mi GS 30
skříňová přepážka
k vkládání kabelů přes 2 skříně
pro

skříně s šířkou 300 mm

odnímatelná
s

možností dodatečné montáže

Mi BF 44
příruba s odvětráním
pro svislou montáž na boční stěny skříně
stěna

skříně 300 mm
odvětrávání Mi-rozvaděčů při extrémně vysokých vnitřních
teplotách nebo v případě nebezpečí tvorby kondenzátu

Mi-rozváděče

pro

BE 44
Odvzdušňovací vložka
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Mi-rozváděče
příslušenství

BM 20G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20
ke

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
závit ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 28 litrů (28000 cm³) objemu skříní použít
jeden kompenzační prvek BM 20G.
Příklad: Skříň 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 20G = 2 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

22

13

31

M20x1,5

BM 40G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20
ke

56

Mi-rozváděče

35

19

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
závit ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 8 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 122 litrů (122000 cm³) objemu skříně použít
jednu kombinovanou odvzdušňovací vývodku BM 40G.
Příklad: Skříň 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 60,2 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 40G = 1 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

M40x1,5

Prvek pro vyrovnání tlaku BM 40 G

pzvenku = pdovnitř
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Mi-rozváděče
příslušenství

Mi DB 15
Ochranná stříška
pro stěnu skříně 150 mm
s

upevňovacími klínky a těsněním
pro nechráněnou venkovní instalaci, odolné UV záření

určeno

materiál

Nerezová ocel
práškově lakovaný

Mi DB 30
Ochranná stříška
pro stěnu skříně 300 mm
s

upevňovacími klínky a těsněním
pro nechráněnou venkovní instalaci, odolné UV záření

určeno

materiál

Nerezová ocel
práškově lakovaný

Mi DB 01
koncový úhelník ochranné stříšky
Mi-rozváděče

pro

ochrannou stříšku o šířce 150 mm a 300 mm

materiál

Ochranná stříška
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Nerezová ocel
práškově lakovaný

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi PL 2
Plombovatelná krytka
2

plombovatelné hlavice pro přestavbu uzávěrů víka

Mi SR 4
Sada rychlouzávěrů
ke změně rychlouzávěrů víka ovládaných ručně na ovládání pomocí nástroje
4

nástrojové rychlouzávěry

Mi SN 4
Sada rychlouzávěrů
ke změně rychlouzávěrů víka ovládaných nástrojem na ruční ovládání
4

kusy ručních rychlouzávěrů

Mi SV 2

Mi-rozváděče

Sada rychlouzávěrů
s otvorem pro visací zámek (max. 10 mm²)
2

nástrojové rychlouzávěry
se místo ručně ovládaného nebo nástrojem ovládaného
uzávěru, aby bylo zabráněno neoprávněnému otevírání víka

používá

Mi DV 01
Uzávěr víka
pouze

ve spojení s Mi PL 2, Mi SR 4 nebo Mi SN 4

Mi ZS 11
Tělo uzávěru se zámkem
Zámek I
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 6
používá

se místo ručně ovládaného nebo nástrojem ovládaného uzávěru,
aby bylo zabráněno neoprávněnému otevírání víka
sestává se z: cylindrického zámku, klíče, tělo uzávěru, prachové uzávěry



Mi ZS 12
Tělo uzávěru se zámkem
Zámek II
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 6
používá

se místo ručně ovládaného nebo nástrojem ovládaného uzávěru,
aby bylo zabráněno neoprávněnému otevírání víka
sestává se z: cylindrického zámku, klíče, tělo uzávěru, prachové uzávěry



Mi DR 04
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání
nástrojem
trojhran 8 mm
používá

se místo ručního ovládání nebo ovládání nástrojem pro
znemožnění otevření víka skříně.
4 uzávěry víka s tříhrany 8 mm a klíčem
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Mi-rozváděče
příslušenství

DS 1
Klíč vnější trojhran 8 mm

Mi ZS 20
Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnice velikost 1,2,3 a 4.
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při otevření zůstává spojené se skříní.
sestavení více rozvodnic mohou být panty použity pouze u vnějších.

při

Mi ZS 40
Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 8
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při otevření zůstává spojené se skříní.
montáži jsou nutné spojky stěn nebo příruby.
nelze použít u rozvodnic s krycími deskami.
k

Mi ZS 60
Mi-rozváděče

Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnici velikosti 4 a 8, se zvyšovacím rámem
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při
otevření zůstává spojené se skříní.
k montáži jsou nutné spojky stěn nebo příruby.
nelze použít u rozvodnic s krycími deskami.

Mi KL 6
odklápěcí okénko
rozměr okénka 117 x 60 mm
se

šablonou pro zhotovení otvoru
jednotky 1 x 6 x 18 mm
plombovatelná
uzamykatelné pomocí zámku sklápěcího víka
včetně upevňovacího materiálu
tloušťka stěny 1,5-4,5 mm
modulové

Mi KL 12
odklápěcí okénko
rozměr okénka 220 x 60 mm
se

šablonou pro zhotovení otvoru
jednotky 1 x 12 x 18 mm
plombovatelná
uzamykatelné pomocí zámku sklápěcího víka
včetně upevňovacího materiálu
tloušťka stěny 1,5-4 mm
modulové

Mi BS 6
kryt jističů
pro Mi KL 6
s

upevňovacími šrouby

modul. jednotek

426 | www.hensel-electric.cz

6
1 x 6 x 18 mm

Mi-rozváděče
příslušenství

Mi BS 12
kryt jističů
pro Mi KL 12
s

upevňovacími šrouby

modul. jednotek

12
1 x 12 x 18 mm

Mi SK 01
zámek k odklápěcímu okénku
k dodatečné montáži do odklápěcího víka s 6 nebo
12 modulovými jednotkami
zabezpečuje přístroje umístěné pod odklápěcím okénkem
proti neoprávněnému zásahu (je účinné jen ve spojení s
uzamykatelnými uzávěry Mi ZS 01 a Mi ZS 02)
sestávající se ze
1 ks zámek ( Mi KL), 2 klíče, 1 klínek


NZ KL 54

Mi-rozváděče

odklápěcí okénko pro elektroměrovou rozvodnici
rozměr otevřeného okénka 140 x 310 mm
dle

normy DIN 43 870
ruční nebo nástrojové ovládání víka
možnost uzamknutí pomocí visacího zámku
(max. průměr třmenu zámku je 6 mm)
kompletní se šrouby
plombovatelná
pro

Mi SA 2
Ochrana před prachem-prachový uzávěr
pro
pro

velikost skříní 1 až 4
zakrytí a utěsnění otvorů ve víku skříně Mi,

Mi AL 40
Stěnové úchytky z nerezové oceli
pro

15

vnější upevnění skříně
20
30

Mi MS 2
Montážní lišta
pro
s

montáž Mi-rozvaděčů na stěnu až do 900 x 1200 mm
8 šrouby M6 x 16 mm, podložkami a maticemi k upevnění skříně

délka
materiál

1950 mm
Sendzimirově pozinkovaný
strukturálně práškově lakovaný
ocelový profil
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Mi-rozváděče
příslušenství

MX 0101
upevňovací montážní sada
U-profil k sestavení montážního rámu
1

kus montážního rámu dlouhého 1950 mm

délka
materiál

1950 mm
pozinkovaný strukturálně
praškově lakovaný ocelový plech

MX 0112
Sada rámových spojovacích článků
pro sestavení montážných rámů
Upevňovací
se

sada pro vodorovné nebo svislé spojení.
sestavuje z: 2 rámových spojek s šrouby a maticemi

MX 0105
Mi-rozváděče

upevňovací montážní sada
pro sestavení montážných rámů
2

kusy spojovacích rohů, spojovacích šroubů

materiál

pozinkovaný strukturálně
praškově lakovaný ocelový plech

MX 0111
upevňovací montážní sada
sada

z 12 ks
6 x 16
k upevnění Mi-skříně na montážní lištu MX 0101
M

Opravný lak RAL 7016
12 ml

Z RK 19
Kryt kabelových vývodů
150 mm
190 mm
délka 2000 mm

150

výška:

hloubka:

Barevný odstín
materiál
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190

RAL 7030
materiál rozvodnice

Mi-rozváděče
příslušenství

Z RKW 19
Držák krytu kabelových vývodů
150 mm
190 mm

150

výška:

hloubka:

materiál

190

materiál rozvodnice

Z RKZ 19
Boční uzávěr krytu kabelových vývodů
150 mm
190 mm

150

výška:

hloubka:

Barevný odstín
materiál

RAL 7030
materiál rozvodnice

190

Mi K3
kompletní kroužek žlutý
pro

dodatečnou montáž do Mi - havarijních rozvodnic

Mi-rozváděče

Mi KR 1
kříž pod elektroměr
pro

dodatečnou montáž do Mi prázdných rozvodnic
upevňovacích šroubů pro elektroměr s upevňovacím materiálem

včetně

Mi VV 4
Odvzdušňovací zátka
větrací
sada

vývodky
2 ks větracích vývodek

Mi ZS 30
Panty víka
pro

prázdné skříně K 0xxx
lamelovými zátkami pro zaslepení dvou otvorů pro uzávěry.
víko zůstává po otevření neoddělitelně spojeno se skříní.
s

N 7 KB
upevnění
pro

na DIN lištu
dodatečnou montáž do Mi prázdných rozvodnic

na každý N počet x průřez
materiál vodiče
hmotnost

7 x 16 mm²
Cu

S 7 KB
upevnění
pro

na DIN lištu
dodatečnou montáž do Mi prázdných rozvodnic

na každý PE/PEN počet x průřez
materiál vodiče
hmotnost

7 x 16 mm²
Cu
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Mi-rozváděče

Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením
Použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s
místním poskytovatelem sítí

plombovatelná
připraveno

pro připojení
ochrany II, 쓑
krytí: IP 65
materiál: PC (polykarbonát)
barevný odstín: šedá, RAL 7035
třída
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Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98014
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
se

zdvojenými přívodními svorkami k pojistkám
+ PEN
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 2 x AKM 40, 1 x AKM 50
přívod s třmenovou svorkou 16-35 mm², vývod s třmenovou
svorkou 4-25 mm² (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

300

477

AKM 50

Un = 690 V a.c.
InA = 125 A
Inc = 110 A
0,9
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
utahovací moment svorky

170

AKM 40

3pólové

Mi 98064
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
zdvojenými přívodními svorkami k pojistkám
+ PEN
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 3 x AKM 40, 1 x AKM 50
přívod s třmenovou svorkou 16-35 mm², vývod s třmenovou
svorkou 4-25 mm² (technologie provedení svorek viz rejstřík
Technika)
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

450

se

170

AKM 50

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
předpokládaný jmenovitý
zkratový proud
utahovací moment svorky

502

3pólové

AKM 50

Un = 690 V a.c.
InA = 125 A
Inc = 110 A
0,9
Icc = 50 kA
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8
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Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98020
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

Mi-rozváděče

utahovací moment svorky

AKM 40

170
AKM 40

502

na přípojnice 250 A, 4-pól.
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 2 x AKM 40, 1 x AKM 50, při 70 mm²
navíc objednejte montážní kabelovou vývodku AKM 63
přívod svorkami na přípojnice KS 120 25-70 mm²
odchozí svorky třmenové 4-25 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
materiál vodiče: Cu
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

600

montované

AKM 50

Un = 690 V a.c.
InA = 160 A
Inc = 125 A
0,8
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 98030
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky

432 | www.hensel-electric.cz

Un = 690 V a.c.
InA = 160 A
Inc = 125 A
0,8
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

AKM 40

502

na přípojnice 250 A, 4-pól.
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 3 x AKM 40, 1 x AKM 50, při 70 mm²
navíc objednejte montážní kabelovou vývodku AKM 63
přívod svorkami na přípojnice KS 120 25-70 mm²
odchozí svorky třmenové 4-25 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

600

montované

AKM 50

170
AKM 40

Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98040
4 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
montované

na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 4 x AKM 40, 1 x AKM 50, při 70 mm²
navíc objednejte montážní kabelovou vývodku AKM 63
přívod svorkami na přípojnice KS 120 25-70 mm²
odchozí svorky třmenové 4-25 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

900
AKM 40

utahovací moment svorky

AKM 50

Un = 690 V a.c.
InA = 160 A
Inc = 125 A
0,8
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

170
AKM 40

502

s

Mi 98050
5 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky

AKM 40

AKM 40

170
AKM 40

502

na přípojnice 250 A, 4-pól.
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 5 x AKM 40, 1 x AKM 50, při 70 mm²
navíc objednejte montážní kabelovou vývodku AKM 63
přívod svorkami na přípojnice KS 120 25-70 mm²
odchozí svorky třmenové 4-25 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

900

montované

AKM 50

Un = 690 V a.c.
InA = 160 A
Inc = 125 A
0,8
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8
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Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98070
2 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
montované

na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 2 x AKM 50
přívod s přípojnicovou svorkou KS 120 25-95 mm², vývod s
třmenovou svorkou 4-35 mm² (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technologie)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
se snadnou montáží přívodního kabelu – vložení přívodního
kabelu zepředu
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

600

170
AKM 50

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky

566

s

Mi FP 82

Un = 690 V a.c.
InA = 210 A
Inc = 120 A
0,85
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi 98080
3 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový
900

s

na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 3 x AKM 50
přívod s přípojnicovou svorkou KS 120 25-95 mm², vývod s
třmenovou svorkou 4-35 mm² (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technologie)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
se snadnou montáží přívodního kabelu – vložení přívodního
kabelu zepředu
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

ASM 50

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
InA = 224 A
Inc = 120 A
0,85
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

566

montované

Mi FP 82

170
ASM 50

Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98090
4 x Pojistkový spodek 160 A, NH 00, 3-polový

utahovací moment svorky

Mi FP 82

Un = 690 V a.c.
InA = 224 A
Inc = 120 A
0,85
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

170
AKM 50

AKM 50

566

na přípojnice 250 A, 4-pól.
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 4 x AKM 50
přívod s přípojnicovou svorkou KS 120 25-95 mm², vývod s
třmenovou svorkou 4-35 mm² (technologie provedení svorek viz
rejstřík Technologie)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
se snadnou montáží přívodního kabelu – vložení přívodního
kabelu zepředu
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

900

montované

Mi 98322
2 x Pojistkový spodek 250 A, NH 1, 3-polový
na přípojnice 400 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 2 x AKM 50
přívod s přímou připojovací svorkou 35-185 mm², vývod s
kabelovým okem M 10 25-70 mm² (technologie provedení svorek
viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
se snadnou montáží přívodního kabelu – vložení přívodního
kabelu zepředu
materiál vodiče: Cu/Al
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením. Viz technické informace.
Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v pravidelných
lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
víko průhledné kouřové
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

600

montované

AKM 50

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky

214
AKM 50

961

s

Mi FP 82

Un = 690 V a.c.
InA = 320 A
Inc = 220 A
0,7
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
20,0 Nm
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Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98333
3 x Pojistkový spodek 250 A, NH 1, 3-polový

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost
utahovací moment svorky

AKM 50

214

AKM 50

AKM 50

961

na přípojnice 400 A, 4-pól.
s volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 3 x AKM 50
Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením. Viz technické informace.
Dotažení spojení hliníkových vodičů musí být v pravidelných
lhůtách kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
se snadnou montáží přívodního kabelu – vložení přívodního
kabelu zepředu
materiál vodiče: Cu/Al
víko průhledné kouřové
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí

900

montované

Mi FP 82

Un = 690 V a.c.
InA = 355 A
Inc = 220 A
0,7
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami
20,0 Nm

Mi 98124
2 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené kabelové vývodky: 3 x AKM 50
přívod: 1 Kabel 25-50 mm²,
odchod: 2 Kabel 4-35 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
V působnosti města Augsburg je povolen jako hlavní rozváděč.

450

montované

AKM 50

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

utahovací moment svorky
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Un = 690 V a.c.
InA = 125 A
Inc = 110 A
0,9
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

507

s

AKM 50

170

Mi-rozváděče
Přípojkové skříně určené do prostoru před měřením, plombovatelné

Mi 98824
2 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
montované

na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené vývodky: 2 x AKM 50, 1 x AKM 63,
při přívodu 120 mm² se musí doobjednat příruba Mi FP 82
přívod: 1 Kabel 25-120 mm²,
při přívodu: 2 Kabel 4-50 mm²
(technologie provedení svorek viz rejstřík Technika)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
V působnosti města Augsburg je povolen jako hlavní rozváděč.

686

utahovací moment svorky

756
600

AKM 63

Un = 690 V a.c.
InA = 200 A
Inc = 110 A
0,9
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

Mi-rozváděče

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

232
AKM 50

s

Mi 98834
3 x pojistkový odpínač 160 A, NH 00, 3pólový
na přípojnice 250 A, 4-pól.
volně přibalenými vývodkami AKM
přiložené připojení vedení: 3 x AKM 50, 1 x AKM 63,
při přívodu 120 mm² kabelová dutinka Mi FP 82 na objednávku
přívod: 1 kabel 25-120 mm²,
svod: 3 kabely 4-50 mm²
(přípojnicová technologie viz rejstřík technologie)
PEN-vodič se stejnou proudovou zatížitelností jako krajní vodič
materiál vodiče: Cu
určené do prostoru před měřením, plombovatelné
použití v neměřeném prostoru na základě konzultace s místním
poskytovatelem sítí
V působnosti města Augsburg je povolen jako hlavní rozváděč.

686

montované

232

AKM 50

jmenovité napětí
jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
jmenovitý proud proudového
obvodu
RDF (součinitel soudobosti)
jmenovitá zkratová odolnost

utahovací moment svorky

756
600

s

AKM 63

Un = 690 V a.c.
InA = 250 A
Inc = 110 A
0,85
Icw = 15 kA / 1 s
s pojistkovými vložkami typu
gL/gG
3,0 Nm Přípojka třmenové
svorky
12,0 Nm Šroubová přípojka M8

| 437

Mi-rozváděče

Mi-rozváděče
Technická příloha
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Mi-rozváděče
technická příloha
provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití

Prázdná skříň

Funkční skříň

Mi 0...
Mi 9...

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... /
Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi 8 ...

Určeno pro vnitřní prostory a chráněnou venkovní instalaci podle DIN VDE 0100 díl 737.
Je nutno dbát na klimatické vlivy na vestavěné přístroje, například vysoká nebo nízká okolní teplota nebo
tvorba vodního kondenzátu. Viz technické informace.

Teplota prostředí
- průměrná hodnota za 24 hodin –
+ 70° C
- maximální hodnota
− 25° C
- minimální hodnota

+ 35° C
+ 40° C
− 5° C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

–
–

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

Požární ochrana
při vnitřních závadách

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení

teplota okolí je u rozváděcích skříní v
důsledku zabudovaných přístrojů nižší!

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94
Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94
Toxicita

960 °C
V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

960 °C
V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

bezhalogenové 2)
bez obsahu silikonu

bezhalogenové 2)
bez obsahu silikonu

1)

Mi-rozváděče

Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

„Bez halogenů” odpovídá zkoušce kabelů a izolovaných vodičů - Koroze způsobené plyny při
hoření - podle ČSN EN 754-2.

Další vlastnosti materiálů viz záložka Technika.
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Mi-rozvaděč
technická příloha
normy a ustanovení

Mi-rozvaděče splňují
požadavky na kombinace
energetických spínačů (PSC)
dle ČSN EN 61 439,
část 1 a část 2

Kombinace spínacích přístrojů jsou rozvodná zařízení, která se smontují a zapojí bez podstatných
odchylek od původního typu nebo systému podle pokynů původního výrobce.
Aby se tyto podmínky pro Mi-rozvaděče Hensel splnily, musí se dbát na následující:
1. Toto rozvodné zařízení se musí skládat ze skříní dokumentovaných v tomto seznamu.
2. Kabeláž provozních prostředků musí být provedena z průřezů a druhů vodičů uvedených v tabulce
„Stanovení rozměrů izolovaných vodičů v rozvodných zařízeních“ (viz rejstřík Technologie).
3. Po dokončení rozvodného zařízení musí následovat kusová zkouška podle této normy.
4. Tato zkouška se musí dokumentovat zkušebním protokolem.

Mi-rozváděče

5. Toto rozvodné zařízení musí být opatřeno označením výrobce.
Dodržení důležitých charakteristických údajů jako např.
- mezní nárůst teploty
- izolační pevnost
- odolnost proti zkratu
- odolnost ochranného vodiče proti zkratu
- jištění IP
- povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti atd.
se musí pro tento systém prokázat.

Normy a ustanovení

- ČSN EN 61 439
Kombinace spínacích a řídících přístrojů nízkého napětí (PSC)
- ČSN EN 60 999
Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče
- DIN EN 50 262
Metrické kabelové průchodky pro elektrické instalace
- ČSN EN 60 269
Pojistky pro nízká napětí
- DIN 43 880
Instalační přístroje, rozměry pouzder a příslušné montážní rozměry
- ČSN EN 60 529
Stupně krytí skříní (IP-kódy)
- ČSN EN 60 947-2
Spínací přístroje nízkého napětí -část 2, výkonové spínače
- ČSN EN 60 947-3
Spínací přístroje nízkého napětí -část3, výkonové spínače, odpojovače, výkonové odpojovače
a jednotky bezpečnostních spínačů
- ČSN EN 60 269
Pojistky pro nízká napětí

Schválení
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Elektrotechnický zkušební ústav (EZU) Česká republika
MEEI Maďarsko
GOST
ASTA

Mi-rozvaděč
technická příloha
detailní rozměry v mm

Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101
600
572
538

170
146

Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201

7

Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401

7

300
272
238

300
272
238

25
275 x 575

113

113

25
275 x 275
300
272
238

300
272
238

214
191

7

300
272
238

Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211
113

25
275 x 275
300
272
238

Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

182
115

113

25
275 x 575

Mi 0600
Mi 0601

7

300
272
238

Mi 0220
Mi 0221

214
191

Mi-rozváděče

využitelný vestavný
prostor při
zabudovaných
kabelových
vývodkách

113

25
275 x 125

170
146

7

Šířka jednotlivé prázdné
Mi-skříně Mi 9... se v případě
bočních závěsů víka zvětšuje
o 15 mm, viz také stránky
výrobku.

300
272
238

170
146
7

150
122
92

300
272
238

600
572
538

Rozměry čistých vestavných
hloubek u zabudovaných
montážních desek.

113

25
275 x 275
300
272
238

170
146

450
422
388

Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311

7

Mi 0800
Mi 0801

25
275 x 425

113

300
272
238

600
572
538
42

170
146

450
422
388

Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311

600
572
538
42

214
191

109

25
275 x 425

7

7

39

Montáž přístrojů
s upevněním na čelním
panelu Výřezy pro přístroje
na rozích předvrtat, pak
pilkou vyřezat střední až
nižší rychlostí řezání výřez
z montážní desky Mi EP
.... Používat pilové listy
s hrubými zuby pro plasty
(např. Bosch T 101 B).

113

25
575 x 575

25

113
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Mi-rozvaděč
technická příloha
přípojnice

Sběrnicový systém v souladu s EMC elektomagnetickou kompatibilitou
Standardně s N/PEN vodiči:
- dimenzováno na stejnou proudovou zátěž jako vnější (fázové) vodiče
- EMC příznivější v prostoru vnějších vodičů

Jmenovité hodnoty při
napětí (VDE 0110)

Jmenovité hodnoty při
proudech

jmenovité napětí

Un = 690 V a.c.

jmenovité izolační napětí

Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Přípojnice

250 A

400 A

630 A

jmenovitý proud sběrnice

250 A

400 A

630 A

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 21 kA / 1 s

Jmenovitý dynamický proud

IPK = 30 KA

IPK = 30 kA

IPK = 45 kA

Ztrátový výkon
sběrnicového systému

Systém sběrnic 5 pol.
délka: 1 metr

42,7 W/m

63,8 W/m

102,3 W/m

Poloha přípojnic

Pro udržení odolnosti proti
zkratu nesmí přípojnicové
držáky překročit rozteč
300 mm.

Mi ST 25

Mi ST 41

Mi ST 63

30

Mi-rozváděče

Jmenovitý krátkodobý výdržný
proud

Osazení přípojnicových
nosníků

Přípojnicový spojovač
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L1, L2, L3

12x10 mm

20x10 mm

30x10 mm

N

12x5 mm

12x10 mm

25x10 mm

PE

12x5 mm

12x5 mm

12x10 mm

Přípojnicové systémy 250 A
a 400 A se mohou spojovat
přípojnicovým spojovačem
Mi SV 25.

Mi-rozvaděč
technická příloha
svorky

Napájecí svorky

2 – 5-pólové, pro vodiče Cu a Al, pro montáž do prázdné MI skříně
velikostí 2 až 8, kompletně na montážní desce 300 x 300 mm,
s upevňovacími šrouby.
Mi VE 120, 4-pólová
Mi VE 125, 5-pólová

Mi VE 240, 4-pólová
Mi VE 245, 5-pólová

Mi VE 302, 2-pólová
Mi VE 303, 3-pólová
Mi VE 304, 4-pólová

150 mm2

240 mm2

300 mm2

Jmenovitá připojovací
schopnost
Proudové zatížení

250 A

400 A

630 A

Utahovací moment

20 Nm

40 Nm

50 Nm

Svorkových míst na pól

2

4

2

4

2

4

Druh vodiče Cu/Al
sol (kruhový)

16-50

16-50

25-50

25-50

-

35-70

Druh vodiče Cu/Al
s (kruhový), f (ﬂexibilní)

16-150

16-70

25-240

25-120

150-300

35-185

Druh vodiče Cu/Al
sol (sektorový)

50-150

50-70

50-185

50-120

150-185

95-185

Druh vodiče Cu
s (sektorový)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

Druh vodiče Al
s (sektorový)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

Svod Cu-pás

Mi VS 100 až Mi VS 630

Mi VS 100 až Mi VS 630

Mi-rozváděče

Napájecí svorka

Mi VS 630

Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým
doporučením, viz technické informace Hliníkové vodiče.
Svorka PE a N FIXCONNECT®
Jmenovitá připojovací
schopnost svorek PE a N

Přiřazení jmenovitého průřezu vodičů/měď
Svorkové místo

Proudové zatížení: 80 A

Šroubová svorka
25 mm2

max.
počet

od - do max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1

1,5 - 4 mm2, sol

max.
počet

}

Vyzkoušená
jako spojovací
svorka pro několik
vodičů stejného
průřezu pro
použití v jednom
proudovém
okruhu.

od - do max.

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 - 4 mm2, f
Bez koncových dutinek;
Svorkové místo se musí
při zavádění vodiče otevřít
nástrojem.

Násuvná svorka
4 mm2
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Mi-rozvaděč
technická příloha
vyzařovací ztrátový výkon prázdné skříně

Velikost
skříně 88 se
rámem
Gehäusegröße
mitzvyšovacím
Zwischenrahmen

Velikost
skříně 88
Gehäusegröße

Velikost
skříně 66
Gehäusegröße

Gehäusegröße
mitzvyšovacím
Zwischenrahmen
Velikost
skříně 44 se
rámem
Gehäusegröße
mit tiefemvíkem
Deckel
Velikost
skříně 4 s 4vysokým
se zvyšovacím
rámem
und
Zwischenrahmen

Velikost
skříně 33 smit
vysokým
víkem
Gehäusegröße
tiefem Deckel
Gehäusegröße
Velikost
skříně 44
Velikost
skříně 44 smit
vysokým
víkem
Gehäusegröße
tiefem Deckel

Velikost
skříně 33
Gehäusegröße

Velikost
skříně 22 smit
vysokým
víkem
Gehäusegröße
tiefem Deckel

Velikost
skříně 22
Gehäusegröße

Mi-rozváděče

Velikost
skříně 11
Gehäusegröße

Zvýšení teploty (Δ) u Mi-skříní v důsledku ztrátového výkonu elektrických provozních prostředků

ab

Vyzářitelný ztrátový výkon
Pab ve wattech na kelvin

Mi-rozvaděč
Velikost skříně

Detailní rozměry v mm

Velikost skříně 1

300 x 150 x 170

0,6

Velikost skříně 2

300 x 300 x 170

1,2

Velikost skříně 2 s vysokým víkem

300 x 300 x 214

1,3

Velikost skříně 3

300 x 450 x 170

1,5

Velikost skříně 3 s vysokým víkem

300 x 450 x 214

1,8

Velikost skříně 4

300 x 600 x 170

1,9

Velikost skříně 4 s vysokým víkem

300 x 600 x 214

2,0

Velikost skříně 4 se zvyšovacím rámem

300 x 600 x 255

2,2

Velikost skříně 4 s vysokým víkem se zvyšovacím rámem

300 x 600 x 299

2,3

Velikost skříně 6

450 x 600 x 170

2,6

Velikost skříně 8

600 x 600 x 170

3,3

Velikost skříně 8 se zvyšovacím rámem

600 x 600 x 255

4,0
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Skříň v kombinaci

Mi-rozvaděč
technická příloha
vyzařovací ztrátový výkon prázdné skříně

Pozor!
Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (skříní) (imax) je určená:
1. Maximálně přípustná teplota okolí zabudovaných provozních prostředků (dodržovat pokyny výrobců přístrojů)
2. Mezní teplota vnitřní kabeláže a přívodních kabelů a vedení
3. Teplotní odolnost materiálů skříně a kabelových vývodek atd.
Příklad: Výpočet maximálně přípustného ztrátového výkonu (PV)
Maximálně přípustná teplota uvnitř skříně (imax):

např. 55 °C

Okolní teplota skříně (skříní) (U):

25 °C

Maximálně přípustný nárůst teploty uvnitř skříně:

Δ = max - U = 55 °C - 25 °C = 30 K

Maximálně přípustný ztrátový výkon zabudovaných provozních prostředků
včetně kabeláže (PV) podle diagramu:

Skříň velikost 3 (450 x 300 x 170 mm)

Prostřední skříň:

Pv = 45 W

Okolní teplota skříně (skříní) (U):

25 °C

Ztrátový výkon zabudovaných provozních prostředků (PV):

30 W

Nárůst teploty uvnitř skříně podle diagramu o:

Δ

Skříň velikost 3 (450 x 300 x 170 mm) samostatná skříň:

 = 17 K; i = U + Δ = 25 °C + 17 K = 42 °C
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Mi-rozváděče

Příklad: Výpočet teploty uvnitř skříně (i)

Mi-rozvaděč
technická příloha
plánování a projektování

Plánování pomocí profesionální
pomůcky ENYGUIDE.
Tento konfigurátor podporuje
vaše plánování
- online přes internet
- nebo ofﬂine
www.enyguide.eu

je profesionální pomůcka pro plánování, pomocí
které může elektrospecialista jednoduše, rychle
a profesionálně s pomocí počítače sám vyvíjet
nákresy konstrukce a schémata zapojení.
Mi-rozváděče

Pomocí nového konﬁguračního software může
elektrotechnik bez nákladné instalace programu na
počítači sám jednoduše a rychle vytvářet nákresy
konstrukce a kusovníky.
Tato profesionální pomůcka pro plánování
umožňuje zobrazení rozvaděče jako detailního,
věrného 3D obrazu pro koncové zákazníky
příp. uživatele, nebo jako 2D výkres pro montéry.
Uživatel může přes různé úrovně rozlišovat u

Příklad plánování
viz.
registr TECHNIK!

pohledu mezi osazeními, kryty a dveřmi.
ENYGUIDE vyhledává samostatně potřebné
příslušenství jako počet dělicích stěn nebo
krycích desek pro stěny skříní.
Začněte přímo s plánováním Mi-rozvaděčů nebo
využijte výhody registrace:
- osobní správa projektu
- správa uživatelů
- na přání může specialista ﬁrmy Hensel váš projekt
překontrolovat nebo vaše data převzít k dalšímu
zpracování.

Plánování distribučních Mi rozváděčů do
630 A podle ČSN EN 61 439. Příklad v registru Technik
 Vypracování a zavedení normy ČSN EN 61 439 pro plánování rozváděčů
 Například při plánování Mi distribučního rozváděče
 s výpočtem a určením ztráty výkonu
 s určením součinitele soudobosti RDF
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Mi-rozvaděč
technická příloha
plánování a projektování

Obrázek vlevo:
Výběr funkčních skříní.

Obrázek v pravo:
Vložení příslušenství a zařízení
pro vnitřní montáž a kabeláž.

Obrázek vlevo:
Stanovení příslušenství.

Mi-rozváděče

Obrázek v pravo:
Výběr připojovacích svorek,
sběrnic a jejich umístění.

Obrázek vlevo:
ENYGUIDE vytváří konstrukční
výkresy a kusovníky.

Obrázek v pravo:
ENYGUIDE kontroluje, zda
je sestava skříně mechanicky
proveditelná, a přidává
nezbytné příslušenství,
jako jsou dělící stěny, krycí
desky aj.
ENYGUIDE umožňuje 2D nebo
3D prohlídky montérům
nebo koncovým uživatelům.
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Mi-typové výrobky
SK-přenosná
zásuvková rozbočnice

Mi-typové výrobky
• do 400 A
• Krytí: IP 44 - IP 65

SK-přenosná zásuvková
rozbočnice
• Krytí: IP 44

Typová řada zásuvkových rozvodnic v krytí IP 44/IP 65
s odklápěcím okénkem pro obsluhu až 13 modulů.
Použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí.
Přívod 5 m kabelem CGSG nebo přívodkou.

Mi-typové výrobky
SK-přenosná
zásuvková rozbočnice

Technická řešení na míru
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Mi-typové výrobky
SK-přenosná
zásuvková rozbočnice

Mi-typové výrobky
Prostředí aplikace:
použití pro venkovní instalace a drsné prostředí
Mi rozváděče jsou testovány v drsném prostředí, především v průmyslu a v
náročných podmínkách venkovních instalací. Přesto musí být klimatické vlivy
na vnitřní zařízení zohledněny.
stupeň

krytí: IP65/IP66 (při použití produktové řady Enystar do 250 A)
vysoce kvalitní PC (Polykarbonát)
požární odolnost
Test žhavou smyčkou ČSN EN 60 695-2-11: 960° C,
UL Subject 94: V-2, přísady tlumící vznik plamene, samozhášení
chemická odolnost*
vůči kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům
* Specifikace odolnosti proti chemickým vlivům jsou obecné.
V individuálních případech je nutné prověřit odolnost v kombinaci s dalšími chemickými
vlivy a vlivy prostředí (teplotou,koncentrací, atd.)
izolované zapouzdření, (Třída ochrany ll) 쵭
odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
teplotní odolnost: -40° C až + 120° C
UV odolnost: materiál je zkoušen a určen pro venkovní instalace a přímé sluneční záření.
odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
ochrana proti vodě: < chráněno proti tryskající vodě IP 65
ochrana proti vniknutí prachu: IP 65
toxicita: bez halogenů, bez silikonu
odolnost proti korozi: odolný proti zátěži způsobené počasím jako např. déšť, led a sníh.
materiál:
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Mi-Typové zásuvkové rozvodnice

Izolované zapouzdření, úplně izolovaný modulární systém skříní pro montáž typově zkoušených nízkonapěťových rozváděčů do 630 A
v souladu s ČSN EN 61 439-1.

Mi-typové výrobky
SK-přenosná
zásuvková rozbočnice

Systém skříní:
Funkční skříně se standardními montážními skupinami do 630 A, např. prázdné skříně, jističové skříně, skříně s vypínači
do 630 A a elektroměrové skříně, apod.
Všechny skříně mohou být použity jako samostatné skříně nebo v rozváděčové sestavě s rastrem 150 mm do 630 A.
Návrh zásuvkových rozvodnic dle požadavků zákazníka
Společnost Hensel, s.r.o. dodává nejen typizované zásuvkové rozvodnice, ale je taktéž schopna navrhnout zásuvkovou
kombinaci na míru a to v krytí až IP 65.

IK08
(5Joule)

960°C
Elektrické
jmenovité veličiny

Požární odolnost

Okolní
podmínky

Rázová pevnost

IP
65
Chemická odolnost

Odolnost proti
UV záření

Instalace

Ochrana před vniknutím cizích
předmětů a před dotykem

IP
65
Toxicita

Izolace

Ochrana před vodou
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Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208
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Prázdné skříně v souladu
s ČSN EN 62 208
• pro zákaznická řešení a jednotlivé aplikace
• pro nízkonapěťové spínací a řídicí sestavy v souladu
s řadou norem ČSN EN 61 439
• stupeň krytí IP 55-IP 65
• vyrobeno z termoplastů
• třída ochrany II, 쓑
Všeobecné informace

454 - 455

Prázdné skříně typu KG,
kabelový vstup metrickými předlisy

456 - 459

Prázdné skříně typu K,
skříňové stěny bez předlisů, lze vrtat jednotlivě

460 - 463

Příslušenství

464 - 470

Technické údaje

471 - 475

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Další technické informace lze nalézt na internetu
www.hensel-electric.cz -> Produkty
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Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208
pro zákaznická řešení a jednotlivé aplikace

ČSN EN 62 208
Skříně pro nízkonapěťové
spínací a řídicí sestavy.
Všeobecné požadavky

Všeobecné informace
Norma ČSN EN 62 208 se vztahuje na prázdné skříně, před instalací spínacích a řídicích komponentů
uživatelem tak, jak jsou dodány od výrobce skříně.
Specifikuje obecné definice, klasifikace, vlastnosti a zkušební požadavky skříní, které mají být použity
jako součást spínacích a řídicích sestav (například v souladu s řadou norem ČSN EN 61 439).

쓑
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Za účelem ochrany osob v případě poruchy před úrazem elektrickým proudem a doprovodnými riziky
jsou skříně zařazeny do třídy ochrany I (elektrické uzemnění) a třídy ochrany II (ochrana úplnou nebo
zesílenou izolací) podle normy ČSN EN 61 439, část 8.4.4. Prázdné skříně HENSEL jsou vyrobeny z
izolačního materiálu a poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem podle třídy ochrany II.
IP kódy k ochraně elektrických zařízení proti prachu a vodě
Elektrická zařízení musí být chráněna z bezpečnostních důvodů před vnějšími vlivy.
Tyto dvoumístné IP kódy uvádějí, do jaké míry skříň poskytuje ochranu před dotykem nebezpečných částí
a vnikání prachu (první číslice) nebo proti vodě (druhá číslice). Například IP 65: Elektrické zařízení uvnitř
skříně je chráněno proti prachu a proti škodlivé vodě a vlhkosti.

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Proto IP kódy označují vhodnost skříní pro různé podmínky životního prostředí.

Vlivy na stupeň krytí IP pokud jsou zařízení nainstalována ve víku skříně
Pokud jsou přepínače, displeje, tlačítka nebo jiná zařízení zabudovány do víka skříně, musí výrobce
brát v úvahu účinky na stupeň ochrany v tomto konkrétním bodě.
Montáž elektrických zařízení do víka, dvířek nebo stěny skříně může snížit stupeň ochrany skříně v
této konkrétní oblasti instalace v závislosti na stupni ochrany zařízení a v závislosti na dodatečných
opatřeních pro utěsnění místa vstupu.
Příklad: Instalace zásuvky IP 44 do víka skříně IP 65 snižuje stupeň ochrany v této konkrétní oblasti na
IP 44. Skříň sama o sobě stále poskytuje IP 65, ale výrobce musí upozornit na skutečnost, že zásuvka
poskytuje pouze IP 44 pro oblast, kde je nainstalována.
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Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208
pro zákaznická řešení a jednotlivé aplikace

Provozní podmínky a podmínky okolního prostředí
Prázdné skříně podle ČSN EN 62 208 jsou použitelné při teplotách okolního prostředí od -25 °C do 40 °C
(venkovní instalace) nebo od -5 °C do 40 °C (vnitřní instalace).
Norma ČSN EN 62 208
vyžaduje specifikaci schopnosti
vyzáření ztrátového výkonu
Pde skříní

Nárůst teploty ve skříních a ztrátový výkon
Ve vztahu k venkovním teplotám je třeba zvážit nárůst teploty uvnitř skříní, který je způsoben protékajícím
proudem a ztrátovým výkonem PD instalovaného elektrického zařízení.
Většina zařízení je navržena pro maximální okolní teploty 40 °C až 55 °C. V souladu s tím může být jen
úzký rozsah nárůstu teploty uvnitř skříně, pokud se okolní teplota blíží maximální provozní teplotě instalovaného zařízení.
Skříň se svou schopností vyzáření ztrátového výkonu Pde musí být schopna odvádět ztrátový výkon PD
instalovaného elektrického zařízení uvnitř skříně, aniž by byly překročeny limity provozních a okolních
teplot.
To zajišťuje, že vnitřek skříně se nebude zahřívat při definované instalované ztrátě výkonu a zaručí
operativní připravenost a spolehlivý výkon vestavěného elektrického zařízení.
Ztrátový výkon PD elektrického zařízení je uveden v technických údajích příslušných výrobců. schopnost vyzáření ztrátového výkonu Pde prázdných skříní Hensel je uvedena v technických údajích tohoto
katalogu.
Schopnost vyzáření ztrátového výkonu je ověření nárůstu teploty v souladu s normou
ČSN EN 61 439-1, odstavec 10.10.

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Teplota uvnitř skříní stoupá
s protékajícím proudem a
ztrátovým výkonem instalovaného elektrického zařízení.

Pde
Skříň se svou schopností
vyzáření ztrátového výkonu
Pde musí být schopna odvádět
ztrátový výkon PD instalovaného elektrického zařízení uvnitř
skříně, aniž by byly překročeny
limity provozních a okolních
teplot.

PD

PD
ON

ON

ON

Pde = schopnost vyzáření ztrátového výkonu
PD = ztrátový výkon
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Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

U upravených řešení a individuálních aplikací nese odpovědnost za
shodu produktu s příslušnými bezpečnostními požadavky pro
výrobky (např. normy řady ČSN EN 61 439) výrobce sestavy rozváděče
a nikoliv výrobce skříní.

nízkonapěťové

rozváděče v souladu s normami řady ČSN EN 61 439
k osazení vestavných zásuvek a panelových přístrojů, např.
tlačítek a vypínačů
instalace elektrických zařízení na DIN lišty nebo montážní desky
kabelové vstupy přes metrické předlisy nebo individuelně vrtanými otvory
pomocí vývodek ESM nebo AKM, viz rejstřík systémy přívodu vedení
spojovací materiál v rámci standardu
šrouby vyrobeny z nerezové oceli V2A
panty pro víka k dispozici pro provozní instalační zařízení v širokém rozmezí
materiál: PS polystyrén nebo PC polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C / 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
prázdné skříně jsou zařízení s třídou ochrany II, dle ČSN EN 61 439-1,
odstavcem 8.4.4
stupeň krytí: IP 55, IP 65 s kabelovými vývodkami
barevný odstín: šedá, RAL 7035
vhodný
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Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Kabelové vstupy přes metrické předlisy

KG 9001
Montážní rozměry Š 101 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
s průhlednými otevíracími dvířky
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

136

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

253

s

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,3 kg
víko = 1,2 kg
Pde = 16,5 Wattů
pde = 0,4125 Wattů pro K

KG 9002
Montážní rozměry Š 133 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
nosné lišty nebo montážní desky navíc na objednávku
s průhlednými otevíracími dvířky
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

168

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Prázdné skříně KG s
průhledným víkem

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,6 kg
víko = 1,2 kg
Pde = 16,8 Wattů
pde = 0,42 Wattů pro K

Prázdné skříně KG s
neprůhledným víkem

| 457

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

253

s

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Kabelové vstupy přes metrické předlisy

KG 9003
Montážní rozměry Š 182 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
nosné lišty nebo montážní desky navíc na objednávku
s průhlednými otevíracími dvířky
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

217

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

253

s

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,6 kg
víko = 1,6 kg
Pde = 17,6 Wattů
pde = 0,44 Wattů pro K

KG 9001 IN
Montážní rozměry Š 101 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
s neprůhledným závěsným víkem
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

136

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K
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Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,3 kg
víko = 1,2 kg
Pde = 16,5 Wattů
pde = 0,4125 Wattů pro K

253

s

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Kabelové vstupy přes metrické předlisy

KG 9002 IN
Montážní rozměry Š 133 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
s neprůhledným závěsným víkem
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

168

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

253

s

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,6 kg
víko = 1,2 kg
Pde = 16,8 Wattů
pde = 0,42 Wattů pro K

KG 9003 IN
Montážní rozměry Š 182 x V 205 x H 95 mm
stupeň

krytí: IP 55 (ESM), IP 65 (viz rejstřík LES)
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka 95 mm při zabudované montážní desce
89 mm při zabudované nosné liště
s neprůhledným závěsným víkem
uzávěr pomocí nástroje
plombovatelná
kabelové vstupy předlisy
přiložené kabelové vývodky:
2 ESM 25, těsnící rozsah Ø 9-17 mm a
1 ESM 32, těsnící rozsah Ø 9-23 mm

115

217

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Prázdné skříně KG s
průhledným víkem

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

Ui = 1000 V AC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 1,6 kg
víko = 1,6 kg
Pde = 17,6 Wattů
pde = 0,44 Wattů pro K

Prázdné skříně KG s
neprůhledným víkem
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Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

253

s

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Stěny skříně bez předlisů

K 0100
Vnitřní rozměry š 275 x v 125 x h 150 mm
pouzdra 1, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství
s

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

300

170

300

170

150

velikost

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 3,2 kg
víko = 1,3 kg
Pde = 33 Wattů
pde = 0,825 Wattů pro K

K 0101
Vnitřní rozměry š 275 x v 125 x h 150 mm
pouzdra 1, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

s

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Prázdné skříně pro zařízení
instalovatelná na lišty DIN a
montážní desky
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Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 3,2 kg
víko = 1,3 kg
Pde = 33 Wattů
pde = 0,825 Wattů pro K

Pro přístroje a svorky s
upevněním na DIN lištu

Montážní desky

150

velikost

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Stěny skříně bez předlisů

K 0200
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
velikost

skříně 2, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

300

170

300

170

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

300

s

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 6,5 kg
víko = 1,6 kg
Pde = 53 Wattů
pde = 1,325 Wattů pro K

K 0201
Vnitřní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm
velikost

skříně 2, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Prázdné skříně pro zařízení
instalovatelná na lišty DIN a
montážní desky

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

300

s

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 6,5 kg
víko = 1,6 kg
Pde = 53 Wattů
pde = 1,325 Wattů pro K

Pro přístroje a svorky s
upevněním na DIN lištu

Montážní desky
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Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Stěny skříně bez předlisů

K 0300
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
velikost

pouzdra 3, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

300

170

300

170

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

450

s

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 9,2 kg
víko = 3,2 kg
Pde = 71 Wattů
pde = 1,775 Wattů pro K

K 0301
Vnitřní rozměry š 275 x v 425 x h 150 mm
velikost

pouzdra 3, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K
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Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 9,2 kg
víko = 3,2 kg
Pde = 71 Wattů
pde = 1,775 Wattů pro K

450

s

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
pro přizpůsobená řešení a individuální aplikace
Stěny skříně bez předlisů

K 0400
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
velikost

pouzdra 4, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s průhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

300

170

300

170

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

600

s

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 9,2 kg
víko = 3,2 kg
Pde = 93 Wattů
pde = 2,325 Wattů pro K

K 0401
Vnitřní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm
velikost

pouzdra 4, typ Mi
průhlednými otevíracími dvířky. Nosné lišty nebo montážní desky
je nutno objednat zvlášť.
max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm,
při zabudované nosné liště 135 mm
s neprůhledným víkem
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
plombovatelná
stěny rozvodnic bez kabelového vývodu
volitelné panty pro instalaci zařízení na víko
stěnové úchytky součástí příslušenství

ztrátový výkon při Δ = 40 K
relativní schopnost vyzáření
energie ve Wattech na K

Prázdné skříně pro zařízení
instalovatelná na lišty DIN a
montážní desky

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
odolnost proti nárazu
statické zatížení

600

s

Ui = 690 V AC / 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)
montážní deska nebo DIN lišta
= 9,2 kg
víko = 3,2 kg
Pde = 93 Wattů
pde = 2,325 Wattů pro K

Pro přístroje a svorky s
upevněním na DIN lištu

Montážní desky

| 463

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Příslušenství
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Montážní desky, Nosné lišty

465

Svorky

466

Nosná lišta, Montážní deska

467 - 468

Sada rychlouzávěrů pro uzávěry víka

468 - 469

Panty pro víka, Závěs víka Mi

469

Zvyšovací rám

470

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství pro skříně KG

KG MP 01
Montážní deska pro KG 9001
materiál

tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

100
136

tloušťka

KG MP 02
Montážní deska pro KG 9002
materiál

tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

130
136

tloušťka

KG MP 03
Montážní deska pro KG 9003
materiál

tvrdý papír, povrstvený
materiálu 4 mm
s upevňovacími šrouby

180
136

tloušťka

KG TS 01
Nosná lišta pro KG 9001
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

7,5

pro

35

81

KG TS 02
Nosná lišta pro KG 9002
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

35

108

KG TS 03
Nosná lišta pro KG 9003
dle

normy DIN 60715
přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

7,5

pro

35

162

| 465

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

7,5

pro

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství pro skříně KG

KG PN 01
PE a N svorka
pro

KG 9001
PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, šroubová
svorka

každá

jmenovité izolační napětí

Ui = 400 V a.c.

KG PN 02
PE a N svorka
pro

KG 9002
PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, šroubová
svorka

každá

jmenovité izolační napětí

Ui = 400 V a.c.

KG PN 03
PE a N svorka
pro

KG 9003
PE/N počet x průřez 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, šroubová
svorka

každá

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

jmenovité izolační napětí
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Ui = 400 V a.c.

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství

Mi TS 15
Nosná lišta
Délka 134 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 6
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

134
35

pro

Mi TS 30
Nosná lišta
Délka 284 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 2, 3, 4, 6, 8
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

284
35

pro

Mi TS 45
Nosná lišta
Délka 434 mm
dle

normy DIN 60715
Mi-prázdné rozvodnice velikost 3, 6
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby

15

434
35

pro

Mi TS 60
Nosná lišta
Délka 584 mm
dle

15

584

Mi MP 1
Montážní deska
š 259 x v 115 mm
tloušťka

259
115

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 1, 2, 3, 4, 6
s upevňovacími šrouby
pro

Mi MP 2
Montážní deska
š 265 x v 265 mm
tloušťka

265
265

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 2, 3, 4, 6, 8
s upevňovacími šrouby
pro
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Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

35

normy DIN 60715
prázdné skříně Mi velikosti 4 až 8
pro přístroje nebo svorky s upevněním na DIN lištu
s upevňovacími šrouby
pro

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství

Mi MP 3
Montážní deska
š 265 x v 415 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
Mi-prázdné rozvodnice velikost 3, 4, 6
s upevňovacími šrouby

265

415

pro

Mi MP 4
Montážní deska
š 265 x v 565 mm
tloušťka

materiálu 4 mm
prázdné skříně Mi velikosti 4 až 8
s upevňovacími šrouby

265

565

pro

Mi PL 2
Plombovatelná krytka
2

plombovatelné hlavice pro přestavbu uzávěrů víka

Mi SR 4
sada rychlouzávěrů
ke změně rychlouzávěrů víka ovládaných ručně na
ovládání pomocí nástroje

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

4

nástrojové rychlouzávěry

Mi SN 4
sada rychlouzávěrů
ke změně rychlouzávěrů víka ovládaných nástrojem
na ruční ovládání
4

kusy ručních rychlouzávěrů

Mi DV 01
Uzávěr víka
pouze

ve spojení s Mi PL 2, Mi SR 4 nebo Mi SN 4

Mi ZS 11
Tělo uzávěru se zámkem
uzavření I
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 6
používá

se místo ručně ovládaného nebo nástrojem ovládaného
uzávěru, aby bylo zabráněno neoprávněnému otevírání víka
sestává se z: cylindrického zámku, klíče, tělo uzávěru, prachové
uzávěry
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Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství

Mi ZS 12
Tělo uzávěru se zámkem
Zámek II
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 6
používá

se místo ručně ovládaného nebo nástrojem ovládaného
uzávěru, aby bylo zabráněno neoprávněnému otevírání víka
sestává se z: cylindrického zámku, klíče, tělo uzávěru, prachové
uzávěry

Mi DR 04
rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání
nástrojem
trojhran 8 mm
používá

se místo ručního ovládání nebo ovládání nástrojem pro
znemožnění otevření víka skříně.
4 uzávěry víka s tříhrany 8 mm a klíčem

DS 1
Klíč vnější trojhran 8 mm

Mi ZS 20
Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnice velikost 1,2,3 a 4.
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při
otevření zůstává spojené se skříní.
při sestavení více rozvodnic mohou být panty použity pouze u
vnějších.

Mi ZS 30
Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Panty víka
pro

prázdné skříně K 0xxx
lamelovými zátkami pro zaslepení dvou otvorů pro uzávěry.
víko zůstává po otevření neoddělitelně spojeno se skříní.
s

Mi ZS 40
Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnici velikosti 1 až 8
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při
otevření zůstává spojené se skříní.
k montáži jsou nutné spojky stěn nebo příruby.
nelze použít u rozvodnic s krycími deskami.

Mi ZS 60
Závěs víka Mi
pro Mi-rozvodnici velikosti 4 a 8, se zvyšovacím rámem
k

lepšímu přístupu obsluhy k vestavným přístrojům. Víko při
otevření zůstává spojené se skříní.
k montáži jsou nutné spojky stěn nebo příruby.
nelze použít u rozvodnic s krycími deskami.
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Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208
příslušenství

Mi ZR 4
Zvyšovací rám
pro velikost skříně 4
pro

zvětšení vestavné hloubky o 85 mm
do dvou zvyšovacích rámů zůstává stupeň ochrany IP 65
zachován
včetně upevňovacího materiálu

300

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208
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600

až

85

Prázdné skříně v souladu s normou ČSN EN 62 208

Rozměry v mm

472 - 473

Ztrátový výkon

474

Provozní podmínky a podmínky okolního prostředí

478

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Technické údaje
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Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208
technické údaje
rozměry v mm

Rozměry hloubky vnitřní
instalace s instalovanými
montážních desek.

115
95
81

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

136
101
45

KG 9001
KG 9001 IN

168
133
110
72

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9002
KG 9002 IN

217
182
160
126

182
5,2

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9003
KG 9003 IN

= použitelný instalační
prostor s namontovanými kabelovými
průchodkami
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Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208
technické údaje
rozměry v mm

Rozměry hloubky vnitřní
instalace s instalovanými
montážními deskami.

170
146
7

150
122
92

300
272
238

K 0100
K 0101
113

25
275 x 125

300
272
238

7

300
272
238

170
146

113

25
275 x 275

300
272
238

K 0200
K 0201

25
275 x 425

113

300
272
238

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

7

450
422
388

170
146

K 0300
K 0301

7

600
572
538

170
146

25
275 x 575

113

K 0400
K 0401

= použitelný instalační
prostor s namontovanými kabelovými
průchodkami
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Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208

40 K

KG 9003: 17.6 W

KG 9001: 16.5 W

Prázdné skříně KG: nárůst teploty (Δ) v důsledku ztrátového výkonu elektrických zařízení

KG 9002: 16.8 W

technické údaje
ztrátový výkon

35 K

Temperature
rise
Nárůst
teploty [K]

[K]

30 K
25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

2W

4W

6W

8W

10 W

12 W

14 W

16 W

18 W

Power dissipation
PD [W]
Ztrátový
výkon PD [W]

K 0400: 93 W

K 0300: 71 W

40 K

K 0200: 53 W

K 0100: 33 W

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Prázdné skříně K: nárůst teploty (Δ) v důsledku ztrátového výkonu elektrických zařízení

35 K
30 K
Nárůst teploty [K]

25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

10 W

20 W

Ztrátový výkon PD [W]
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30 W

40 W

50 W

60 W

70 W

80 W

90 W

Prázdné skříně v souladu s ČSN EN 62 208
technické údaje
provozní podmínky a podmínky okolního prostředí

Prázdné skříně
KG ....
Oblast použití:

Prázdné skříně
K ....

Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace, které jsou chráněny před povětrnostními vlivy
Je však třeba dbát na klimatické vlivy na instalované zařízení, např. vysoké nebo nízké okolní teploty
nebo tvorbu kondenzované vody, viz technické informace

Okolní teplota
- Průměrná hodnota za 24
hodin
- Maximální hodnota
- Minimální hodnota

+35 °C
+40 °C
-25 °C

+35 °C
+40 °C
-25 °C

Relativní vlhkost
- krátkodobá

–
–

50% při teplotě 40 °C
100% při teplotě 25 °C

Protipožární ochrana
v případě vnitřních poruch:

Požadavky na elektrická zařízení podle norem a zákonů:
Minimální požadavky
- Zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- (650 ± 15) °C pro krabice a kabelové průchodky

Stupeň ochrany proti mechanickému
namáhání
Toxické chování

750 °C
V-2
nehořlavý
samozhášecí

960 °C
V-2
nehořlavý
samozhášecí

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

bez halogenů 1)
bez silikonu

bez halogenů 1)
bez silikonu

1)

“Bez halogenů" v souladu s ČSN EN 60 754-2"
Společné metody zkoušek pro kabely - Určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů".

Prázdné skříně v
souladu s ČSN EN 62 208

Chování při hoření
- Zkouška žhavou
smyčkou dle
ČSN EN 60 695-2-11
- splňuje normu UL 94

Vlastnosti materiálu naleznete v Technických údajích.
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LES
systémy přívodu vedení

Nástrčné kabelové vývodky pro předlisy M ..

478

Stupňové kabelové vývodky pro předlisy M ..

479

Nástrčné kabelové vývodky pro předlisy M ..

480

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlisy M ..

481

Kabelové vývodky pro předlisy M ..

482 - 485

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlisy M ..

486 - 490

Uzavírací zátky

491

Prvek pro vyrovnání tlaku

492

Stupňové kabelové vývodky, Systém zajištění kabelu proti vytržení

493

Vnější průměry používaných průřezů kabelů.
Přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám.

494

Nástrčné kabelové vývodky

495 - 496

Kabelové vývodky pro předlisy PG ..

497 - 498

Technická příloha

499 - 501

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování
(např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách
www.hensel-electric.cz
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Nástrčné kabelové vývodky

ESM 16
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 16
těsnící

rozsah Ø 4,8-11 mm
otvor Ø 16,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

ESM 20
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 6-13 mm
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

ESM 25
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 9-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

ESM 32
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 9-23 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

průchozí

ESM 40
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 17-30 mm
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Stupňové kabelové vývodky

STM 16
Stupňové kabelové vývodky
pro předlisy M 16
těsnící

rozsah Ø 3,5-12 mm
otvor Ø 16,5 mm
tloušťka stěny 1,5-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

STM 20
Stupňové kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 5-16 mm
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

STM 25
Stupňové kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 5-21 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

STM 32
Stupňové kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 13-26,5 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

průchozí

STM 40
Stupňové kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 13-34 mm
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Nástrčné kabelové vývodky

EDK 16
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 16
těsnící

rozsah Ø 5-10 mm
otvor Ø 16,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDK 20
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 6-13 mm
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDK 25
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 9-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDK 32
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 8-23 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

průchozí

EDK 40
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 11-30 mm
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody

EDR 16
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
pro předlisy M 16
Trubková

přípojka M 16
otvor Ø 16,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDR 20
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
pro předlisy M 20
Trubková

přípojka M 20
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDR 25
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
pro předlisy M 25
Trubková

přípojka M 25
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí

EDR 32
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
pro předlisy M 32
Trubková

přípojka M 32
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

průchozí

EDR 40
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
pro předlisy M 40
Trubková

přípojka M 40
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
průchozí
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelové vývodky

AKM 12
Kabelové vývodky
pro předlisy M 12
těsnící

rozsah Ø 4-6 mm
ISO M 12 x 1,5
průchozí otvor Ø 12,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

0,9 Nm

AKM 16
Kabelové vývodky
pro předlisy M 16
těsnící

rozsah Ø 5-10 mm
ISO M 16 x 1,5
průchozí otvor Ø 16,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

3,0 Nm

AKM 20
Kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

závit

Utahovací moment

4,0 Nm

AKM 25
Kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

482 | www.hensel-electric.cz

7,5 Nm

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelové vývodky

AKM 32
Kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

AKM 40
Kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

AKM 50
Kabelové vývodky
pro předlisy M 50
těsnící

rozsah Ø 27-35 mm
ISO M 50 x 1,5
průchozí otvor Ø 50,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
Utahovací moment

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

závit

10,0 Nm

AKM 63
Kabelové vývodky
pro předlisy M 63
těsnící

rozsah Ø 35-42 mm
ISO M 63 x 1,5
průchozí otvor Ø 63,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
závit

Utahovací moment

10,0 Nm
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelové vývodky

ASS 12
Kabelové vývodky
pro předlisy M 12
těsnící

rozsah Ø 2-5 mm
ISO M 12 x 1,5
průchozí otvor Ø 12,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment

0,9 Nm

ASS 16
Kabelové vývodky
pro předlisy M 16
těsnící

rozsah Ø 3-10 mm
ISO M 16 x 1,5
průchozí otvor Ø 16,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment

3,0 Nm

ASS 20
Kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 5-13 mm
ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

závit

Utahovací moment

4,0 Nm

ASS 25
Kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 8-17 mm
ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment
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7,5 Nm

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelové vývodky

ASS 32
Kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 12-21 mm
ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

ASS 40
Kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 16-28,5 mm
ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

ASS 50
Kabelové vývodky
pro předlisy M 50
těsnící

rozsah Ø 21-35 mm
ISO M 50 x 1,5
průchozí otvor Ø 50,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
Utahovací moment

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

závit

10,0 Nm

ASS 63
Kabelové vývodky
pro předlisy M 63
těsnící

rozsah Ø 20-48 mm
ISO M 63 x 1,5
průchozí otvor Ø 63,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
barevný odstín: černá, RAL 9005
závit

Utahovací moment

10,0 Nm
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelová vývodka s odvětráním

Odvětrání a současně
přivedení kabelu!
Všeobecně není možné v uzavřených
skříních v místech instalací s velkým
rozdílem teplot zamezit tvorbě
kondenzátu!

K udržení požadovaného krytí se provádí vyrovnání tlaku vzduchu v
rozváděčové skříni montáží speciální kombinované odvzdušňovací vývodky.
Kombinované odvzdušňovací vývodky se pomocí zabudované membrány
starají o to, aby se provedlo vyrovnání mezi vzduchem uvnitř a v okolí
rozváděčové skříně.

Otvory pro výměnu
vzduchu
Proniknutí
vody z vnějšku
zamezuje tato
membrána.

Následně se nashromážděný
kondenzát časem v důsledku výměny
vzduchu vysuší, resp. odbourá se.
Současně zůstane krytí rozváděčové
skříně (do IP 67) zachované!

Kanály pro výměnu vzduchu

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

Kombinované odvzdušňovací
vývodky umožňují navíc přivedení
kabelů a vodičů, aniž by to
nepříznivě ovlivňovalo výměnu
vzduchu.
Kombinované odvzdušňovací vývodky
snižují v rozvodnicích s vysokým krytím
hromadění kondenzátu, které se
mohou tvořit v důsledku rychlé změny
teploty, změny počasí, intenzivního
slunečního záření, atd.

Výhody použití kombinovaných odvzdušňovacích vývodek:

Kabelový vstup a současné vyrovnání tlaku

Druh krytí skříně zůstává zachovaný
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelová vývodka s odvětráním

KBM 20
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 20
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 6-13 mm
závit ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar,
musí být na každých 6 litrů (6000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna
kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet
potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: šedá, RAL 7035
těsnící

Utahovací moment

3,0 Nm

KBM 25
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 25
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 9-17 mm
závit ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar,
musí být na každých 10 litrů (10000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna
kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 25 (M25) ≥ 2 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: šedá, RAL 7035
Utahovací moment

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

těsnící

4,0 Nm

Kabelová vývodka s
odvětráním
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelová vývodka s odvětráním

KBM 32
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 32
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 13-21 mm
závit ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na
každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s
odvětráním M32.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: šedá, RAL 7035
těsnící

Utahovací moment

4,0 Nm

KBM 40
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 40
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 16-28 mm
závit ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na
každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s
odvětráním M40.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

těsnící

Utahovací moment
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6,0 Nm

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelová vývodka s odvětráním

KBS 20
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 20
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 6-13 mm
závit ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar,
musí být na každých 6 litrů (6000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna
kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet
potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: černá, RAL 9005
těsnící

Utahovací moment

3,0 Nm

KBS 25
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 25
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 9-17 mm
závit ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar,
musí být na každých 10 litrů (10000 cm3) velikosti objemu skříně osazena jedna
kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 25 (M25) ≥ 2 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: černá, RAL 9005
Utahovací moment

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

těsnící

4,0 Nm

Kabelová vývodka s
odvětráním
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Kabelová vývodka s odvětráním

KBS 32
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 32
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 13-21 mm
závit ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny do 3,5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na
každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s
odvětráním M32.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: černá, RAL 9005
těsnící

Utahovací moment

4,0 Nm

KBS 40
Kabelová vývodka s odvětráním
pro předlisy M 40
pro

zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
rozsah Ø 16-28 mm
závit ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na
každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s
odvětráním M40.
Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet
potřebných kombinovaných odvzdušňovacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu
skříní použitých pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší,
než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací
vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
barevný odstín: černá, RAL 9005

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

těsnící

Utahovací moment
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6,0 Nm

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Uzavírací zátky

VSB 13
Uzavírací zátky
Průměr 13 mm
pro

uzavření nevyužitých kabelových vývodek s odvětráním
M20 a M25
teplota okolí - 25° až + 55° C
barevný odstín: červená, RAL 3000

VSB 21
Uzavírací zátky
Průměr 21 mm
uzavření nevyužitých kabelových vývodek s odvětráním
M32 a M40
teplota okolí - 25° až + 55° C
barevný odstín: červená, RAL 3000

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

pro

Kabelová vývodka s
odvětráním
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Prvek pro vyrovnání tlaku

BM 20G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20
ke

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
závit ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 28 litrů (28000 cm³) objemu skříní použít
jeden kompenzační prvek BM 20G.
Příklad: Skříň 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 20G = 2 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

22

13

31

M20x1,5

BM 40G
Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20

Prvek pro vyrovnání tlaku BM 40 G

pzvenku = pdovnitř
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56

35

19

snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u
rozváděčových systémů
závit ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 8 mm
s kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar,
musí se na každých 122 litrů (122000 cm³) objemu skříně použít
jednu kombinovanou odvzdušňovací vývodku BM 40G.
Příklad: Skříň 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 60,2 litrů.
Počet potřebných odvzdušňovacích vývodek BM 40G = 1 ks.
právo na technické změny vyhrazeno
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

ke

M40x1,5

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Stupňovité vývodky, odlehčovač tahu kabelu

KST 70
Stupňové kabelové vývodky
těsnící

rozsah Ø 30-72 mm
otvor Ø 83 mm
tloušťka stěny 1,5-3 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 zadními přídržnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče
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LES systémy přívodu vedení

Vnější průměry používaných průřezů kabelů. Vnější průměry kabelů jsou středními hodnotami různých výrobků.
Průřez kabelu

NYM

NYY

1x4 mm²
1x6 mm²
1x10 mm²
1x16 mm²
1x25 mm²
1x35 mm²
1x50 mm²
1x70 mm²
1x95 mm²
1x120 mm²
1x150 mm²
1x185 mm²
1x240 mm²
1x300 mm²
2x1,5 mm²
2x2,5 mm²
2x4 mm²
2x6 mm²
2x10 mm²
2x16 mm²
2x25 mm²
2x35 mm²
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²
3x4 mm²
3x6 mm²
3x10 mm²
3x16 mm²
3x25 mm²
3x35 mm²
3x50 mm²
3x70 mm²
3x95 mm²
3x120 mm²
3x150 mm²
3x185 mm²
3x240 mm²
3x25/16 mm²
3x35/16 mm²
3x50/25 mm²
3x70/35 mm²
3x95/50 mm²
3x120/70 mm²
3x150/70 mm²
3x185/95 mm²
3x240/120 mm²
3x300/150 mm²

Ø 8 mm
Ø 8,5 mm
Ø 9,5 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 10 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
Ø 10,5 mm
Ø 11 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 10,5 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm
Ø 23 mm
Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
Ø 12,5 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 26 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 28 mm
Ø 32 mm
Ø 32-36 mm
Ø 37-41 mm
Ø 42 mm
Ø 46 mm
Ø 52 mm
Ø 57-63 mm
Ø 63-69 mm

NYCY
NYCWY
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 13 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 21 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 27 mm
Ø 32 mm
Ø 36 mm
Ø 40 mm
Ø 43 mm
Ø 47 mm
Ø 48-54 mm
Ø 60 mm
—

Průřez kabelu

NYM

NYY

4x1,5 mm²
4x2,5 mm²
4x4 mm²
4x6 mm²
4x10 mm²
4x16 mm²
4x25 mm²
4x35 mm²
4x50 mm²
4x70 mm²
4x95 mm²
4x120 mm²
4x150 mm²
4x185 mm²
4x240 mm²
4x25/16 mm²
4x35/16 mm²
4x50/25 mm²
4x70/35 mm²
4x95/50 mm²
4x120/70 mm²
4x150/70 mm²
4x185/95 mm²
4x240/120 mm²
5x1,5 mm²
5x2,5 mm²
5x4 mm²
5x6 mm²
5x10 mm²
5x16 mm²
5x25 mm²
7x1,5 mm²
7x2,5 mm²
19x1,5 mm²
24x1,5 mm²

Ø 11 mm
Ø 12,5 mm
Ø 14,5 mm
Ø 16,5 mm
Ø 18,5 mm
Ø 23,5 mm
Ø 28,5 mm
Ø 32 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 12 mm
Ø 13,5 mm
Ø 15,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 26 mm
Ø 31,5 mm
Ø 13 mm
Ø 14,5 mm
—
—

Ø 13,5 mm
Ø 14,5 mm
Ø 17,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 26-30 mm
Ø 30-35 mm
Ø 34-40 mm
Ø 38-45 mm
Ø 42-50 mm
Ø 46-53 mm
Ø 53-60 mm
Ø 59-71 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 16,5 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 24 mm
—
Ø 16 mm
Ø 16,5 mm
Ø 22 mm
Ø 25 mm

NYCY
NYCWY
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 29 mm
Ø 34 mm
Ø 37 mm
Ø 42 mm
Ø 47 mm
Ø 52 mm
Ø 60 mm
Ø 70 mm
Ø 30 mm
Ø 30 mm
Ø 36,5 mm
Ø 40 mm
Ø 44,5 mm
Ø 48,5 mm
Ø 53 mm
—
—
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

Přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám
Ø min.
3 mm
5 mm
6.5 mm
11 mm
15 mm
19 mm
27 mm
35 mm
4.8 mm
6 mm
9 mm
9 mm
17 mm
3.5 mm
5 mm
5 mm
13 mm
13 mm

Vnější průměr kabelu
Ø max.
6 mm
10 mm
13.5 mm
17 mm
21 mm
28 mm
35 mm
42 mm
11 mm
13 mm
17 mm
23 mm
30 mm
12 mm
16 mm
21 mm
26.5 mm
34 mm
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Kabelový vstup LES
metrický
ASM/AKM/ASS 12
ASM/AKM/ASS 16
ASM/AKM/ASS 20
ASM/AKM/ASS 25
ASM/AKM/ASS 32
ASM/AKM/ASS 40
ASM/AKM/ASS 50
ASM/AKM/ASS 63
ESM 16
ESM 20
ESM 25
ESM 32
ESM 40
STM 16
STM 20
STM 25
STM 32
STM 40

Ø min.
5 mm
6 mm
9 mm
8 mm
11 mm
Rohranschluss
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40

Vnější průměr kabelu
Ø max.
10 mm
13 mm
17 mm
23 mm
30 mm

Kabelový vstup LES
metrický
EDK 16
EDK 20
EDK 25
EDK 32
EDK 40
EDR 16
EDR 20
EDR 25
EDR 32
EDR 40

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Nástrčné kabelové vývodky

Ste 11
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy PG 11
těsnící

rozsah Ø 9-13 mm
průchozí otvor Pg 11, Ø 19 mm
tloušťka stěny 3-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 16
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy PG 16
těsnící

rozsah Ø 9-14 mm
průchozí otvor Pg 16, Ø 23 mm
tloušťka stěny 3-5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 21
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy PG 21
těsnící

rozsah Ø 12-18 mm
průchozí otvor Pg 21, Ø 29 mm
tloušťka stěny 3-5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 29
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy PG 29
těsnící

rozsah Ø 18-27 mm
průchozí otvor Pg 29, Ø 37,5 mm
tloušťka stěny 3-6 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

pro

Ste 36
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy PG 36
těsnící

rozsah Ø 18-31 mm
průchozí otvor Pg 36, Ø 47,5 mm
tloušťka stěny 3-6 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

| 495

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Nástrčné kabelové vývodky

Ste 11 V
Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
pro předlisy PG 11
těsnící

rozsah Ø 9-13 mm
průchozí otvor Pg 11, Ø 19 mm
tloušťka stěny 3-4 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 16 V
Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
pro předlisy PG 16
těsnící

rozsah Ø 9-14 mm
průchozí otvor Pg 16, Ø 23 mm
tloušťka stěny 3-5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 21 V
Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
pro předlisy PG 21
těsnící

rozsah Ø 12-18 mm
průchozí otvor Pg 21, Ø 29 mm
tloušťka stěny 3-5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

Ste 29 V
Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
pro předlisy PG 29
těsnící

rozsah Ø 18-27 mm
průchozí otvor Pg 29, Ø 37,5 mm
tloušťka stěny 3-6 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

pro

Ste 36 V
Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
pro předlisy PG 36
těsnící

rozsah Ø 18-31 mm
průchozí otvor Pg 36, Ø 47,5 mm
tloušťka stěny 3-6 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
Kabelové vývodky

AKS 9
pro předlisy Pg 9
těsnící

rozsah Ø 4-8 mm
průchozí otvor Pg 9, Ø 15,5 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 11
pro předlisy PG 11
těsnící

rozsah Ø 5-10 mm
průchozí otvor Pg 11, Ø 19 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 13,5
pro předlisy PG 13,5
těsnící

rozsah Ø 6-12 mm
průchozí otvor Pg 13,5, Ø 21 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 16
pro předlisy PG 16
těsnící

rozsah Ø 10-14 mm
průchozí otvor Pg 16, Ø 23 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

pro

AKS 21
pro předlisy PG 21
těsnící

rozsah Ø 13-18 mm
průchozí otvor Pg 21, Ø 29 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro
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Kabelové vývodky

AKS 29
pro předlisy PG 29
těsnící

rozsah Ø 18-25 mm
průchozí otvor Pg 29, Ø 37,5 mm
tloušťka stěny do 4 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 36
pro předlisy PG 36
těsnící

rozsah Ø 22-32 mm
průchozí otvor Pg 36, Ø 47,5 mm
tloušťka stěny do 5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 42
pro předlisy PG 42
těsnící

rozsah Ø 30-38 mm
průchozí otvor Pg 42, Ø 54,5 mm
tloušťka stěny do 5 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro

AKS 48
pro předlisy PG 48
těsnící

rozsah Ø 34-44 mm
průchozí otvor Pg 48, Ø 60 mm
tloušťka stěny do 6 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
barevný odstín: šedá, RAL 7035

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

pro
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LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
technická příloha
detailní rozměry

Nástrčné kabelové vývodky
v mm
A
B
ESM 16
16,5 22
ESM 20
20,5 26
ESM 25
26,0 31
ESM 32
33,0 38
ESM 40
41,0 46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
14,5
14,5
14,5
17,5
17,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Nástrčné kabelové vývodky ESM
Krytí IP 55
Nástrčné kabelové vývodky se
zasunou do vyraženého otvoru. Není
přitom nutná žádná pojistná matice!

Stupňové kabelové vývodky
v mm
A
B
STM 16
13,2 21,2
STM 20
18,0 25
STM 25
21,6 30
STM 32
27,6 37
STM 40
33,6 45

B1
19
23
28
35
43

C
7,4
9,2
11,5
11,5
15,1

D
8,0
8,0
7,4
8,6
8,6

Stupňové vývodky STM
Krytí IP 55
Stupňové vývodky se zasunou do
vyraženého otvoru. Není přitom nutná
žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky
v mm
A
B
EDK 16
14,5 22
EDK 20
18,5 26
EDK 25
23,5 31
EDK 32
30,5 38
EDK 40
38,5 46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
13,5
14,5
14,5
19,5
19,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Nástrčná kabelová hrdla EDK
Krytí IP 65
Nástrčná kabelová hrdla se zasunou
do vyraženého otvoru. Není přitom
nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody
v mm
A
B
B1
C
D
EDR 16
20
22
18,5 14,5 8,5
EDR 20
24
26
22,5 14,5 8,5
EDR 25
29
31
27,5 14,5 8,5
EDR 32
36
38
34,5 17,5 8,5
EDR 40
44
46
42,5 17,5 8,5
Přídavné kabelové vývodky ASM/AKM/ASS
s odlehčením od tahu a pojistnou maticí
ISO
SW1
EK1
Šířka klíče
Přes hrany Ø
v mm
ASM/AKM/ASS 12 M 12
15
16,4
ASM/AKM/ASS 16 M 16
20
22,0
ASM/AKM/ASS 20 M 20
24
26,5
ASM/AKM/ASS 25 M 25
29
32,0
ASM/AKM/ASS 32 M 32
36
39,7
ASM/AKM/ASS 40 M 40
46
50,5
ASM/AKM/ASS 50 M 50
55
60,0
ASM/AKM/ASS 63 M 63
68
74,7

Nástrčné vývodky EDR
Krytí IP 65
Nástrčné vývodky se zasunou do
vyraženého otvoru. Není přitom
nutná žádná pojistná matice!

C

D

max.

22
26
29
34
39
46
51
55

8
8
8
8
10
10
10
10

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

Kombinované odvzdušňovací vývodky KBM / KBS
s odlehčovací sponou a pojistnou maticí, jištění IP 66 / IP 67
ISO
SW1
EK1
C
D
Šířka klíče
Přes hrany Ø max.
v mm
KBM/KBS 20
M 20
24
27,0
42 8
KBM/KBS 25
M 25
29
32,0
45 8
KBM/KBS 32
M 32
36
40,0
47 10
KBM/KBS 40
M 40
46
50,5
59 10
Kabelová přívodní příruba MV FP 66
Krytí IP 55
pro dodatečnou montáž na skříně z ocelového plechu
Síla materiálu ≥ 1,5 mm
235,5

Ø 4,5
149,0
160,0

147,5
12,5

12,5

R30,0
237,0
248,0

11,0

11,0
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SW2

EKS

Šířka klíče

Přes hrany Ø

17
22
27
32
41
50
60
75

19,0
24,7
30,2
36,0
46,0
54,1
66,3
83,0

5
5
6
6
7
7
8
8

H

SW2

EK2

Šířka klíče

Přes hrany Ø

27
32
40
50

29,0
35,5
44,5
54,1

H

5
5
6
7

LES-systémy připojení vodičů do rozváděče
technická příloha
provozní podmínky a okolní prostředí

ESM ...
STM ...
EDK ...
EDR ...
KST...
MV FP 66
Oblast použití

Teplota prostředí
- průměrná hodnota za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota
Požární ochrana
při vnitřních závadách

Ste ...

ASM ...
AKM ...

ASS ...
AKS ...
KBM ...
KBS ...

AFM ...

Vhodné do vnitřních prostor a pro
chráněnou instalaci ve venkovním
prostoru podle DIN VDE 0100, část
737.

Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100 část 737

+ 35° C

+ 35° C

+ 55° C

+ 55° C

+ 55° C

+ 40° C
− 25° C

+ 40° C
− 25° C

+ 70° C
− 25° C

+ 70° C
− 25° C

+ 70° C
− 25° C

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky

Toxicita

750° C

650° C

960° C

960° C

750° C

–
těžce vznětlivý
samozhášecí

–

V-0
těžce vznětlivý
samozhášecí

V-2
těžce vznětlivý
samozhášecí

V-2
těžce vznětlivý
samozhášecí

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bez obsahu
silikonu

„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů
vznikajících při hoření – dle ČSN EN 754-2.
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.

LES-systémy připojení
vodičů do rozváděče

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL subjekt 94
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Technické informace

Vlastnosti materiálů produktů

504

Directive 2002/95/EC (RoHS), Regulation (EC) No 1907/2006 REACH,

505
506 - 508

Tvorba kondenzátu a protiopatření

509

IK-kód

510

Testovaná kvalita

511

Vnější průměry používaných průřezů kabelů, Zkrácená označení kabelů a vedení

512

Přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám, Normy a ustanovení

513

Dimenzování vodičů N a PE na proudový okruh
Mezinárodní zkrácená označení druhů vodičů

514

Svorková technologie
Hliníkové vodiče

515 - 516
517

Utahovací moment

518 - 519

Vestavěné přístroje na montážní desce
Ztrátový výkon

520 - 521

Dimenzování izolovaných vodičů
Ochrana proti přetížení a zkratu

522

Deﬁnice pojmů

523

ČSN EN 61 439
Dimenzování kombinace nízkonapěťových rozváděčů
- Plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
Parametry rozváděčové kombinace
- Příklady: Záznam dat na místě s kontrolním seznamem
- Příklady: Seznam výkonů nebo text veřejné soutěže

525 - 533
534
535

Plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
Kontrolní seznamy, konﬁgurátor ENYGUIDE, online výpočetní nástroj

536 - 540

Prohlášení o shodě

524

Technické informace

Druhy krytí dle ČSN EN 60 529 / DIN VDE 0470 část 1

541

Další technické informace najdete na internetu na
www.hensel-electric.cz -> Produkty
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vlastnosti materiálů produktů

UL subjekt 94

750 °C

V-2

750 °C

V-2

960 °C

V-0

PC
(polykarbonát)

960 °C

V-0

TPE
(termoplastický
elastomer)

750 °C

PUR
(Polyurethan)

Ste ..

+

+

+

0

—

0

+

+

0

+

—

+

+

+

0

+

—

+

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

—

-25 °C /
+100 °C

+

+

+

0

0

0

—

—

-25 °C /
+80 °C

0

+

0

0

—

+

PA (polyamid)

960 °C

V-0

+

0

+

+

+

+

PA (polyamid)

960 °C

V-2

+

0

+

+

+

+

PA (polyamid)

750 °C

V-2

+

0

+

+

+

+

CR/NBR
(polychloropren
-nitrilový kaučuk)

—

—

-40 °C /
+100 °C
-40 °C /
+100 °C
-40 °C /
+100 °C
-20 °C /
+100 °C

+

+

+

0

—

0

TPE (Evoprene)

—

—

+

—

+

—

—

—

CR
(chloroprenový
kaučuk)
EPDM etylenpropylenový
kaučuk
PVC (polyvinylchlorid)

—

—

+

+

+

0

—

0

—

—

-40 °C /
+130 °C

+

+

+

—

—

—

650 °C

—

-20 °C /
+70 °C

0

0

—

—

—

—

Teplotní
odolnost

Minerální olej

Těsnění
KBM .. / KBS ..

Benzen (MAK) 2)

Těsnění
AKM .. / AKS .. /
AKS ..
Dichtung - Innenteil
ASS ..
Těsnění- Vnější část
ASS ..

Benzin (MAK) 2)

PP
(polypropylen)
PC
(polykarbonát)
PC
(polykarbonát)
(s GFS)

Alkohol

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. /
RK 02.. / RK 04.. / DN ....
DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50..

Louh 10 %

Použitý
materiál

Kyselina 10 %

Produkty

KF .... G / KF .... H /
KF .... B / KF .... C
WP .... /
Spodní části Mi ... / FP ... / SB
FK 04.. / FK 06.. / FK 16..
K 12.. / K 24..
víko Mi ... / SB ... /
Dveře a klapka KV ... /
Dveře a klapka KV PC .. /
Dveře a Třmenová FP ... /
Odklápěcí víko KG ...
Těsnění
DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. /
DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. /
DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. /
KF 10.. / KF 16..
DP ... / DPC ... / DE ... /
KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... /
Mi FP ... / FP FG ...
ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. /
KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..
Těsnění
DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. /
KF 35.. / KF 50../
K ... / KV ... / KV PC ... /
Mi ... / FP ... / SB ...
AKM .. / ASS .. /
BM ...
AKS ..
KBM .. / KBS ..
AVS .. / AFM ..

Technické informace

Zkouška
žhavou smyčkou dle
ČSN EN 60 695-2-11

Chemická odolnost 1)

-25 °C /
+80 °C
-40 °C /
+120 °C
-40 °C /
+120 °C

-30 °C /
+100 °C
-30 °C /
+100 °C

Stav: Leden 2016
(+ = odolný; 0 = podmíněně odolný; — = neodolný)
1) Údaje k chemické odolnosti slouží pro orientaci. V jednotlivých případech je nutné přezkoušení ve spojení s
dalšími chemikáliemi a okolními podmínkami (teplota, koncentrace, atd.).
2) (MAK) - maximální koncentrace na pracovišti
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Technické informace
RoHS, REACH

Všechny údaje jsou uvedeny
podle nejlepšího vědomí
a svědomí. Odpovídají
současnému stavu techniky.
V těchto údajích není uvedeno
žádné ujištění ve smyslu
právních nároků na záruku.
HENSEL testuje skříně
podle této normy.

Směrnice (ES) č. 1907/2006
směrnice REACH

Při používání k určenému účelu nespadají tyto produkty do rozsahu platnosti Zákona o elektrických
a elektronických zařízeních (ElektroG) a tím také do rozsahu platnosti směrnice 2002/95/ES (RoHS).
Pokud byste na použití v produktech stanovili, že spadají do rozsahu platnosti směrnice RoHS,
musí se dodržování požadavků RoHS bilaterálně smluvně dohodnout.
Následující řady produktů odpovídají směrnici 2002/95/EG (RoHS):


Kabelové krabicové rozvodky DK



Malé rozvodnice KV



Systém skříní (prázdné skříně, jističové skříně)



Mi-rozvaděče (prázdné skříně, jističové skříně)



Systémy přívodu vedení

Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG splňuje požadavky platící v předpise REACH (ES) Nr. 1907/2006.
Při změnách našich produktů vyplývajících ze směrnice REACH budeme v rámci našich obchodních
vztahů informovat a v jednotlivých případech odsouhlasíme vhodná opatření.

S ohledem na článek 33 nařízení REACH prohlašujeme, že naše výrobky a jejich obaly neobsahují žádné
látky uvedené na seznamu potenciálně nebezpečných látek dle článku 59 (1.10) výše uvedeného nařízení
v množství větším než 0,1 % (stav k 17.12.2015).

Technické informace

směrnice 2002/95/EG
(RoHS)
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druhy krytí

Druhy krytí dle ČSN EN 60 529 / DIN VDE 0470 část 1
Druhy ochrany elektrických provozních prostředků
Elektrické provozní prostředky musí být z bezpečnostních důvodů
chráněny proti vnějším vlivům. Tento úkol přebírají skříně, které
chrání elektrický prostředek před dotykem, vniknutím pevných
cizích těles jako prach, vlhkost a voda.
Mezinárodní norma ČSN EN 60 529, německá norma
DIN EN 60 529 /
VDE 0470 část 1 září 2000 s názvem „Stupně ochrany krytem

(IP kód)“,tvoří podklady pro určení a označení druhu ochrany.
Rozsah ochrany (krytí) skříní se prokazuje normovanou zkušební
metodou.
K normovaným zkušebním metodám patří, že zkušební vzorky
před vlastními zkouškami stupně ochrany „zestárnou“. Zestárnutí
se provádí několikadenním zvýšeným tepelným zpracováním.

IP

Technické informace

Stupně ochrany proti přístupu k nebezpečným dílům a
proti pevným cizím předmětům

Dodatečné písmeno
Dodatečné písmeno, když je stupeň
ochrany proti dotyku vyšší než určuje
číslice1.
Udaný ukazatel (např. IP 2XC)

Ochrana před cizími
předměty

Ochrana proti dotyku

Zkrácené
označení

IP 0X

nechráněno

nechráněno

IP 1X

Cizí těleso
≥ 50 mm Ø

Bezpečný
pro hřbet ruky

A

Bezpečný
pro hřbet ruky

IP 2X

Cizí těleso
≥ 12,5 mm Ø

Bezpečný
pro prsty

B

Bezpečný
pro prsty

IP 3X

Cizí těleso
≥ 2,5 mm Ø

Dotyk nástroji
≥ 2,5 mm Ø

C

Dotyk nástroji
≥ 2,5 mm Ø

IP 4X

Cizí těleso
≥ 1 mm Ø

Dotyk nástroji
≥ 1 mm Ø

D

Dotyk nástroji
≥ 1 mm Ø

IP 5X

Ochrana proti rušivým
usazeninám prachu

Dotyk pomůckami
libovolného druhu

IP 6X

Prachotěsný

Dotyk pomůckami
libovolného druhu

Použití

1. Ukazatel: Ochrana před vniknutím cizích předmětů
a před dotykem

Symbol

Význam prvního ukazatele
První ukazatel udává, do jaké míry zaručuje skříň ochranu osobám proti přístupu (dotyku) k nebezpečným dílům. Této ochrany je dosaženo tím, že je
zamezeno nebo omezeno vniknutí nějaké části těla nebo nějakého předmětu do skříně. Současně skříň zaručuje provozním prostředkům ochranu proti
vniknutí pevných cizích těles. To je důvodem pro to, aby ke každému ukazateli existovaly 2 popisy a 2 deﬁnice.
Význam druhého ukazatele
Druhý ukazatel udává druh ochrany skříně s ohledem na škodlivé vlivy na provozní prostředky v důsledku vniknutí vody do skříně.
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Systém označení se skládá z kódových písmen IP a dvou následujících identiﬁkačních čísel.
Příklad:

IP 6 7
Kódová písmena (International Protection)

2. Ukazatel: ochrana proti vodě

IP X0

IP X1

IP X2

IP X3

Ochrana proti
příležitostným
Ochrana proti čisticím
pochodům,
Ochrana proti příležitostně
kapající vodě, bez přímého
příležitostně
když je skříň postříkání
svisle
provozních
nakloněná
Žádná ochra- padající
prostředků
kapající vodě až o 15°
na

쓗

IP X4
Ochrana proti
příležitostným
čisticím
pochodům,
bez přímého
postříkání
provozních
prostředků

쓗

쓗
쏔

쓙

IP 42

IP 43

IP 44

IP X5

Ochrana proti
provozním
pochodům,
bez přímého
postříkání
provozních
prostředků

쓙쓙

IP X6

Ochrana proti
provozním
pochodům,
bez přímého
postříkání
provozních
prostředků

IP X7

Ochrana proti
účinkům při
dočasném
ponoření do
vody

쓗쓗

쓗쓗

IP 66

IP 67

IP X9

Ochrana
před přímým
ostřikem
(vysokotlaký)
a vysokými
teplotami
vody

IP 20
IP 31

IP 40

IP 41

IP 54

IP 55
IP 65

IP 69
Technické informace

IP 30

Význam dodatečného písmene
IP kód může být ještě rozšířený o písmena. Tato písmena slouží k přesné speciﬁkaci stupňů ochrany. Tato písmena se přiřazují za oba ukazatele. U
písmen se rozlišuje mezi dodatečnými písmeny a doplňkovými písmeny. Dodatečné písmeno se používá jen tehdy, když skutečná ochrana proti přístupu
k nebezpečným dílům je vyšší než udává první ukazatel; nebo - pokud je udaná jen ochrana proti přístupu k nebezpečným dílům a stupeň ochrany proti
pevným cizím tělesům se nebere na zřetel. První ukazatel se pak nahrazuje znakem .X. Skříň smí být označena jen jedním stupněm ochrany udaným jedním
dodatečným písmenem, pokud skříň splňuje také všechny nižší stupně ochrany.
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Požadavek DIN VDE 0100 část 737 k udržení stupně krytí
1. požadavek
Ochrana proti vodě
pro všechny elektrické
pracovní prostředky
(přístroje) odpovídajícím
zapouzdřením (2. ukazatel)

1.1. Minimální požadavky pro elektrické provozní prostředky:
Krytí IP X 1

v uzavřených
prostorách
Upozornění k montáži ve
venkovních prostorech:

Krytí IP X 1

ve venkovním prostředí
chráněný

Krytí IP X 3

ve venkovním prostředí
nechráněný

„Chráněné venkovní prostředí“
Elektrická zařízení musí být chráněna před srážkami jako déšť, sníh nebo krupobitím a též
před přímým slunečním zářením.
„Nechráněné venkovní prostředí“
Elektrická zařízení mohou být nasazena ve venkovním prostředí bez ochrany před vlivem srážek nebo
slunečního záření.
V obou prostředích se musí počítat s klimatickými vlivy na vestavěné přístroje, např. s vysokou nebo
nízkou okolní teplotou nebo kondenzací vodních par.
1.2. Minimální požadavky pro elektrické provozní prostředky, které musí odolávat vyšším
namáháním:
Krytí IP X 4
při nepřímém postřiku skříní u příležitostných
čisticích pochodů.
např. zemědělství

Krytí IP X 5
při nepřímém postřiku skříní u provozních pochodů,
např. mycí linka

Krytí IP X 5 a navíc konzultace s výrobcem:
při přímém postřiku skříní u příležitostných čisticích
pochodů,
Technické informace

např. řeznictví

2. Požadavek DIN VDE 0100
část 737

4.1 Elektrické provozní prostředky se musí s přihlédnutím k vnějším vlivům, kterým mohou být
vystaveny, zvolit tak, aby byl zajištěný jejich řádný provoz a účinnost požadovaných druhů krytí.
Poznámka: Dodržovat pokyny výrobce!
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Technické informace
tvorba kondenzátu a protiopatření

Jak vzniká kondenzovaná
voda ve skříních s vysokým
krytím?

Problém tvorby kondenzátu se vyskytuje výhradně u skříní s vysokým stupněm krytí
≥ IP 54, protože zde v důsledku vysoké těsnosti skříně a jejich materiálů dochází
k velmi malé výměně vzduchu zevnitř směrem ven.

Zařízení zapnuto.

Vnitřní teplota je v důsledku ztrátového výkonu
zabudovaných přístrojů vyšší než okolní teplota.

Zařízení zapnuto.

Teplý vzduch uvnitř skříně má snahu obohatit se o
vlhkost. Ta přichází zvnějšku přes těsnění, protože
skříně nejsou neprodyšné.

Vlivem ochlazení zařízení, např. vypnutím
spotřebiče, klesá vnitřní teplota. Ochlazovaný
vzduch odvádí vlhkost, která se jako kondenzát
usazuje na chladnějších vnitřních plochách skříně.

Zařízení vypnuto.

Jak vzniká kondenzovaná
voda ve skříních s vysokým
krytím?

Opatření proti hromadění
kondenzátu
např. kabelové krabicové
rozvodky

Tvorba kondenzátu u instalací
v uzavřených prostorách:

Tvorba kondenzátu u chráněných nebo
nechráněných instalací ve venkovním
prostředí:

Nejčastěji však v oblastech, kde je
nutné počítat s vysokou vlhkostí
vzduchu a velkými změnami teploty,
např. v prádelnách, kuchyňských
provozech, mycích linkách atd.

Zde se může v závislosti na počasí,
vysoké vlhkosti vzduchu, přímému
slunečnímu záření a teplotnímu spádu
ke stěně tvořit kondenzovaná voda.

1. Cíleně zvolit místo montáže
(zabránit rozdílům teploty).
2. Na nejhlubším místě kabelové
krabicové rozvodky otevřít membrány
proti kondenzované vodě
(event. otvor Ø 5 mm).

Příklad: otevřené
membrány proti
kondenzované vodě

Opatření proti hromadění
kondenzátu
např. Mi-rozvaděč
Odvětrávací příruba při
extrémně vysokých vnitřních
teplotách nebo v případě
nebezpečí tvorby kondenzátu
pro svislou montáž na boční
stěny skříně, jištění IP 44.

Technické informace

3. Umožnit výměnu vzduchu
odvětráním.

Kabelový vstup a současné
odvětrání
Kombinované odvzdušňovací
vývodky se pomocí klimatizační
membrány starají o vyrovnání
mezi vzduchem uvnitř a v okolí
skříně. Zamezí se vniknutí vody.
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IK-kód

IK kód
Ochrana proti
mechanickému nárazu
(rázová pevnost)

IK kód: Hodnota zatěžovací energie [W] v joulech.
Evropský standard pro skříně EN 50298:98 obsahuje také zkušební třídu IK pro rázovou pevnost.
Normou DIN EN 50102 (VDE 0470 část 100) „Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení
proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)“, je deﬁnovaná písmeny IK.
Touto normou se upravují metody pro popsání ochrany skříní proti vnějším mechanickým nárazům.
Udává se tím stupeň ochrany proti mechanickému nárazu, realizovaný skříní (energie nárazu v joulech).
HENSEL testuje skříně podle této normy.

Klasiﬁkace rázové pevnosti
pomocí IK kódu

IK kód

[W] v J

IK00

žádné
krytí

IK01

0,14

IK kód

[W] v J
500 g
20 cm

IK06

1

500 g
40 cm

IK07

IK02

2

0,2
1,7 kg
20 cm

IK08
IK03

5

0,35
5 kg
20 cm

IK09
IK04

10

0,5

5 kg
40 cm

IK10

Technické informace

IK05
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0,7

20
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testovaná kvalita

Zkouška krytí
(Odolnost proti prachu)
podle DIN EN 60529:
Zkouška odolnosti proti
proniknutí prachu.
První číslo 5 a 6

Zkouška krytí
(Odolnost proti pronikání vody)
podle DIN EN 60529:
Zkouška odolnosti proti
proniknutí vody.
Druhé číslo 7 (Zátopová
komora) číslo 6 (Tryskající voda),
číslo 4 (Stříkající voda - z oblouku)
číslo 1 (Kapající voda)

Zkouška padajícím kladivem
(Nárazuvzdornost)
podle DIN EN 60068-2-75
Test svorek
podle DIN EN 60998-2-1

Zkouška žhavým drátem
Zkouška hořlavosti podle
DIN EN 60695-2-11
Zkouška žhavým drátem

Technické informace

Zkouška odolnosti skříně proti
vlivů tepla, zimy a vlhkosti.
Zkouška podle DIN EN 60068-1
Odolnost materiálů proti určitým
vlivům prostředí jako teplo,
chladno, vlhko.
Zkouška odolnosti skříně
slaným mrholením -slanou
mlhou
(Ochrana proti korozi)
podle DIN EN 60069-2-11
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vnější průměry používaných průřezů kabelů
zkrácená označení kabelů a vedení

Technické informace

Vnější průměry jsou středními
hodnotami různých výrobků.
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Průřez
kabelu

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

Průřez
kabelu

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

1x4

8

9

—

4x1,5

11

13,5

14

1x6

8,5

10

—

4x2,5

12,5

14,5

15

1x10

9,5

10,5

—

4x4

14,5

17,5

17

1x16

11

12

—

4x6

16,5

18

18

1x25

—

14

—

4x10

18,5

20

20

1x35

—

15

—

4x16

23,5

23

23

1x50

—

16,5

—

4x25

28,5

28

28

1x70

—

18

—

4x35

32

26-30

29

1x95

—

20

—

4x50

—

30-35

34

1x120

—

21

—

4x70

—

34-40

37

1x150

—

23

—

4x95

—

38-45

42

1x185

—

25

—

4x120

—

42-50

47

1x240

—

28

—

4x150

—

46-53

52

1x300

—

30

—

4x185

—

53-60

60

2x1,5

10

12

—

4x240

—

59-71

70

2x2,5

11

13

—

4x25/16

—

—

30

2x4

—

15

—

4x35/16

—

—

30

2x6

—

16

—

4x50/25

—

—

34-37

2x10

—

18

—

4x70/35

—

—

40

2x16

—

20

—

4x95/50

—

—

44,5

2x25

—

—

—

4x120/70

—

—

48,5

2x35

—

—

—

4x150/70

—

—

53

3x1,5

10,5

12,5

13

4x185/95

—

—

—

3x2,5

11

13

14

4x240/120

—

—

—

3x4

13

16

16

5x1,5

12

15

15

3x6

15

17

17

5x2,5

13,5

16

17

3x10

18

19

18

5x4

15,5

16,5

18

3x16

20

21

21

5x6

18

19

20

3x25

—

26

—

5x10

20

21

—

3x35

—

—

—

5x16

26

24

—

3x50

—

—

—

5x25

31,5

—

—

3x70

—

—

—

7x1,5

13

16

—

3x95

—

—

—

7x2,5

14,5

16,5

—

3x120

—

—

—

19x1,5

—

22

—

3x150

—

—

—

24x1,5

—

25

—

3x185

—

—

—

3x240

—

—

—

3x25/16

—

27

27

3x35/16

—

28

27

3x50/25

—

32

32

3x70/35

—

32-36

36

3x95/50

—

37-41

40

3x120/70

—

42

43

3x150/70

—

46

47

3x185/95

—

52

48-54

3x240/120

—

57-63

60

3x300/150

—

63-69

—

Zkrácená označení kabelů a vedení
NYM
plášťové vedení
NYY
kabel s plastovým pláštěm
NYCY kabel s koncentrickým vodičem a plastovým
pláštěm
NYCWY kabel s koncentrickým, zvlněným vodičem a
plastovým pláštěm

Technické informace
přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám
normy a ustanovení

Zavedení kabelu
metrický

min. mm Ø

max. mm Ø

3

6,5

ASM/AKM/ASS 12

5

10

ASM/AKM/ASS 16

6,5

13,5

ASM/AKM/ASS 20

10

17

ASM/AKM/ASS 25

14

21

ASM/AKM/ASS 32

20

28

ASM/AKM/ASS 40

25

35

ASM/AKM/ASS 50

35

48

ASM/AKM/ASS 63

Vnější průměr kabelu

Zavedení kabelu
metrický

min. mm Ø

max. mm Ø

4,8

11

ESM 16

6

13

ESM 20

9

17

ESM 25

9

23

ESM 32

17

30

ESM 40

Vnější průměr kabelu

Zavedení kabelu
metrický

min. mm Ø

max. mm Ø

3,5

12

STM 16

5

16

STM 20

5

21

STM 25

13

26,5

STM 32

13

34

STM 40

Vnější průměr kabelu

Zavedení kabelu
metrický

min. mm Ø

max. mm Ø

5

10

EDK 16

6

13

EDK 20

9

17

EDK 25

8

23

EDK 32

11

30

EDK 40

Vnější průměr kabelu
min. mm Ø

max. mm Ø

Zavedení kabelu
metrický

Rohranschluss

Kabelové vstupy Hensel
odpovídají následujícím
normám a ustanovením:

M 16

EDR 16

M 20

EDR 20

M 25

EDR 25

M 32

EDR 32

M 40

EDR 40

Montované kabelové konzoly
Krytí do IP 66/67/69
S odlehčením od tahu a pojistnou maticí.

Nástrčné kabelové vývodky ESM
Krytí IP 55
Nástrčné kabelové vývodky se zasunou do
vyraženého otvoru. Není přitom nutná žádná pojistná
matice!

Stupňové vývodky STM
Krytí IP 55
Stupňové vývodky se zasunou do vyraženého otvoru.
Není přitom nutná žádná pojistná matice!

Nástrčné kabelové vývodky EDK
Krytí IP 65
Nástrčné kabelové vývodky se zasunou do
vyraženého otvoru. Není přitom nutná žádná pojistná
matice!

Nástrčné vývodky EDR
Krytí IP 65
Nástrčné vývodky se zasunou do vyraženého otvoru.
Není přitom nutná žádná pojistná matice!

Technické informace

Vnější průměr kabelu

- DIN EN 50 262
Metrické kabelové průchodky pro elektrické instalace
- DIN EN 60 423
Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity
pro elektroinstalační trubky a jejich příslušenství
- ČSN EN 60 529
Druhy krytí skříní (IP-kód)
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Technické informace
dimenzování vodičů N a PE na proudový okruh
mezinárodní zkrácená označení druhů vodičů

Dimenzování vodičů N a PE
na proudový okruh

Venkovní vodič ≤ 16 mm2: jako venkovní vodič
Venkovní vodič > 16 mm2: 1/2 průřezu venkovního vodiče, nejméně však 16 mm2 (není elektromagneticky
snesitelný)
U budov s velkým podílem spotřebičů na střídavý proud nebo generátorů vyšší harmonické (EVG nebo
PC) může být nutné provést vodič N se stejnou schopností vést proud jako venkovní vodiče.
U všech přípojnicových systémů Hensel do 630 A je vodič N provedený se stejnou schopností vést
proud.

Mezinárodní zkrácená
označení druhů vodičů

r (rigid) = neohebné
sol (solid) = jednodrátové

f (ﬂexible) = ﬂexibilní

s (stranded) = vícedrátové,slaněné

kruhové vodiče

sektorové vodiče

kruhové vodiče

sektorové vodiče

RE (kruhové
jednodrátové)

SE (sektorové,
jednodrátové)

RM (kruhové
vícedrátové)

SM (sektorové,
vícedrátové)

ﬂexibilní vodiče

Napájecí svorky

2 – 5-pólové, pro vodiče Cu a Al, pro montáž do prázdné MI skříně
velikostí 2 až 8, kompletně na montážní desce 300 x 300 mm,
s upevňovacími šrouby.
Napájecí svorka

Mi VE 120, 4-pólová
Mi VE 125, 5-pólová

Mi VE 240, 4-pólová
Mi VE 245, 5-pólová

Mi VE 302, 2-pólová
Mi VE 303, 3-pólová
Mi VE 304, 4-pólová

150 mm2

240 mm2

300 mm2

Jmenovitá připojovací
schopnost
Proudové zatížení

250 A

400 A

630 A

Utahovací moment

20 Nm

40 Nm

50 Nm

Technické informace

Svorkových míst na pól

2

4

2

4

2

4

Druh vodiče Cu/Al
sol (kruhový)

16-50

16-50

25-50

25-50

-

35-70

Druh vodiče Cu/Al
s (kruhový), f (ﬂexibilní)

16-150

16-70

25-240

25-120

150-300

35-185

Druh vodiče Cu/Al
sol (sektorový)

50-150

50-70

50-185

50-120

150-185

95-185

Druh vodiče Cu
s (sektorový)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

Druh vodiče Al
s (sektorový)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

Svod Cu-pás

Mi VS 100 až Mi VS 630

Mi VS 100 až Mi VS 630

Mi VS 630

Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím navrženým technickým
doporučením, viz Technické informace Hliníkové vodiče.
514 | www.hensel-electric.cz

Technické informace
svorková technologie

Všeobecná
technologie svorek

Zabudované v přístroji:

Připojovací Bezpečnostní Výkonový
svorky
výkonový
spínač
odpojovač NH
/ pojistkový
prvek

Výkonový
vypínač

Tažná třmenová svorka

Mi NK 1

160/250 A

vel. 00C/125 A
vel. 00C/125 A

Rámová svorka
Třmenová svorka
pro vodiče Cu do 35 mm2

Mi NK 2

vel. 00/125 A

Dvojitá třmenová svorka
pro vodiče Cu do 35 mm2
pro vzájemné přemostění
spodních částí NH

Mi NK 3

vel. 00/125 A

160 A

Třmenová svorka
pro vodiče Cu do 70 mm2
po odebrání třmenové
svorky, připojení kabelovou koncovkou 8 mm
Připojení šroubem
M 10/M 12

Svorka PE a N
FIXCONNECT®

63 A
100 A
160 A

Mi NK 4

M10 vel. 1/250 A
M10 vel. 2/400 A
M12 vel. 3/630 A

M 10
250/400 A
M 12 630 A

M 10
400/630 A

Přiřazení jmenovitého průřezu vodičů/měď
Svorkové místo max.
počet

Jmenovitá připojovací
schopnost svorek PE a N
Jmenovitý proud: 75 A

Šroubová svorka
25 mm2

Násuvná svorka
4 mm2

od - do max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1

1,5 - 4 mm2, sol

max.
počet

}

Vyzkoušená jako
spojovací svorka
pro několik vodičů
stejného průřezu pro
použití v jednom
proudovém
okruhu.

od - do max.

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 - 4 mm2, f

Utahovací
moment

2 Nm
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Na připojeních M 10 se mohou namontovat připojovací
svorky pro propojovací pás
VA 400 nebo přímé připojovací svorky DA 240 a DA 185
pro připojení propojovacího
pásu nebo
Cu/Al vodiče.

Bez koncových dutinek;
Svorkové místo se musí
při zavádění vodiče
otevřít nástrojem.
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svorková technologie

Osazení a počet
FIXCONNECT®-Bezšroubové
svorky

PE svorka
do 4 mm2

do 25 mm2

Svorka PE pro Cu vodiče

Svorka N pro Cu vodiče

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

N-svorka

Technické informace

do 4 mm2
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do 25 mm2

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

násuvný
můstek

Technické informace
hliníkové vodiče

Upnutí hliníkových kabelů
do svorek
I. Chemické základy

Hliník má na rozdíl od mědi několik materiálových
vlastností, na které se v elektrotechnice musí vzít
zvláštní ohled (viz elektrochemická napěťová řada /
galvanický článek).

Přes tyto zvláštní podmínky se hliníkové vodiče
mohou připojovat, pokud je pro to svorka vhodná
a při připojování se zohlední následující podmínky.

Zvláštnost hliníku jako vodiče tkví v tom, že se
povrch hliníkového vodiče při působení kyslíku
okamžitě potáhne nevodivou vrstvou kysličníku.
Tato vlastnost vede ke zvýšení přechodového
odporu mezi hliníkovým vodičem a tělesem svorky.
Celá svorka se tak může zahřívat a v nejhorším
případě dokonce shořet.
II. Výběr vhodných svorek
pro připojení hliníkových
vodičů

Vhodnost svorek pro hliníkové vodiče musí potvrdit výrobce svorek.
1. Tím splňují tyto svorky požadavky pro
přizpůsobenou elektrochemickou
napěťovou řadu. Zabrání se rozložení
neušlechtilého materiálu (Al).

2. Tato svorka má odpovídající tvar a povrch,
aby se tuková vrstva nebo velmi nepatrná
vrstva kysličníku na hliníkovém vodiči při
připojení propálila.

1. Odizolovaný konec vodiče se musí pečlivě
očistit škrábáním, například nožem, od vrstvy
kysličníku. Přitom se nesmějí používat žádné
pilníky, brusný papír nebo kartáče!

2. Bezprostředně po odstranění vrstvy kysličníku se
musí konec vodiče potřít tukem neobsahujícím
kyseliny a zásady, např. technickou vazelínou a
okamžitě připojit do svorky. Tím se zamezí tomu,
aby se působením kyslíku opět tvořila nevodivá
vrstva kysličníku.

3. Z důvodu náchylnosti hliníku k tečení se musí
svorky před uvedením do provozu a po prvních
200 provozních hodinách dotáhnout
(dodržovat utahovací moment).

4. Pokud byl vodič odpojený a znovu se připojuje,
musí se výše uvedené postupy opakovat.
To znamená vodič oškrábat, namazat tukem
a znovu připojit, protože se připojuje opět do
nové polohy.
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III. Odborné připravení
a úprava hliníkových
vodičů

Technické informace
utahovací moment

Optimální utahovací

Trvalý kontaktní tlak díky optimálnímu točivému momentu a pérování

moment

Správná kontaktní síla je pro svorky zcela zásadní.
Dosáhne se jí jednoduše použitím svíracího šroubu. Kontakt je spolehlivý, když je vytvořeno dobré
spojení a přenos proudu na určitém místě pomocí
stanovené síly (optimální utahovací moment).

nastavuje pérování kontaktu. Vytvoří se tak požadovaný kontaktní tlak a nastaví se konstrukčně
určený zdvih pružiny.
Příliš velký utahovací moment může způsobit
zničení funkčnosti pérování.
Při použití příliš malého utahovacího momentu se
nevytvoří dostatečný kontaktní tlak a vodič se tak
může viklat nebo se může spálit kontakt.

V závislosti na konstrukci svorek a jejich velikosti
může být optimální utahovací moment různý.
Spolehlivé spojení svorek může zajistit pouze
správný utahovací moment!
Pomocí stanoveného utahovacího momentu se

Funkční princip v případě svorek s ocelovým
tělesem

Přípojnice

Pružnost

Utahovací moment
svíracího šroubu

Tažná síla ve třmenu –
„tažný třmen“

Proud

Vodič



Spolehlivé spojení svorek může zajistit
pouze správný utahovací moment!

Technické informace

Napájecí svorky

2-5pólový mědění a hliníkový vodič pro za
kompletní na montážní desku 300 x 300 m

Napájecí svorka

Mi VE 120
4pólový

Mi VE 125
5pólový

Mi VE 240
4pólový

Mi VE 245
5pólový

Jmenovitá kapacita
připojení

150 mm2

150 mm2

240 mm2

240 mm2

Proudové zatížení

250 A

250 A

400 A

400 A

Utahovací moment

20 Nm

20 Nm

40 Nm

40 Nm

Svorková místa na
jeden pól

2

4

2

4

Příklady utahovacího momentu
Přetisk na svorce, údaje v katalogu Hensel
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Utahovací moment se uvádí přímo na svorkách a vestavěných
přístrojích
Každý optimální utahovací moment je uveden v Nm přímo na připojovaném
přístroji nebo na přípojnicové svorce.

Přípojnicové svorky
Optimální utahovací moment je uveden v Nm
přímo na přípojnicových svorkách.

NH-pojistkové přístroje
Optimální utahovací moment
je uveden v Nm přímo na
spodní části pojistkového
přístroje a je viditelný při
připojení.
Zátěžový odpojovač nebo
výkonový spínač
Optimální utahovací moment
je uveden v Nm vedle spínače.

Utahovací momenty ocelových šroubů (normální závit)
Předpínací síla a utahovací momenty pro ocelové svorníky s rozměry hlavy dle DIN 912, 931,
933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032...
Rozměr

Technické informace

Tabulka:
Utahovací momenty
pro ocelové šrouby
(normální závit)

Utahovací moment MA (Nm) pro třídy pevnosti
4,6

5,6

8,8

10,9

12,9

M4

1,02

1,37

3,3

4,8

5,6

M5

2,0

2,7

6,5

9,5

11,2

M6

3,5

4,6

11,3

16,5

19,3

M8

8,4

11

27,3

40,1

46,9

M 10

17

22

54

79

93

M 12

29

39

93

137

160

M 14

46

62

148

218

255
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vestavěné přístroje na montážní desce
ztrátový výkon

Vestavěné přístroje v produktech

Konstrukční
velikost
pojistky

Jmenovitý
proud
vestavěného
přístroje

Ztrátový
výkon
vestavěného
přístroje na
jeden pól při
jmenovitém
proudu

Spodní díl pojistky na montážní desce
Mi 94...

NH 00

160 A

4,2 W

Mi 94...

NH 1

250 A

4,4 W

Mi 94...

NH 2

400 A

7,0 W

FP 4...

NH 00C

125 A

1,7 W

FP 4...

NH 1

250 A

4,7 W

Mi 95...

NH 00

160 A

2,6 W

Mi 95...

NH 1

250 A

4,7 W

Mi 95...

NH 2

400 A

7,3 W

Mi 95...

NH 3

630 A

12,0 W

Pojistkový odpojovač zátěže na montážní desce

Výkonový odpojovač
Mi 97103, Mi 97104, FP 5101, FP 5103

-

63 A

2W

Mi 97213, Mi 97214, FP 5102, FP 5104

-

100 A

3W

FP 5201, FP 5202

-

125 A

1,8 W

Mi 97256, Mi 97257, Mi 97456, Mi 97457

-

160 A

3W

FP 5211, FP 5213

-

160 A

3W

Mi 97455, Mi 97454, FP 5312

-

250 A

5,8 W

Mi 97445, Mi 97846

-

400 A

10,8 W

Mi 97665, Mi 97865, Mi 97866

-

630 A

30,9 W

Mi 97481

-

160 A

3W

Mi 97882

-

250 A

5,8 W

Mi 97431

-

160 A

13,95 W

FP 5216

-

160 A

13,95 W

Mi 97432

-

250 A

18,75 W

FP 5325

-

250 A

18,75 W

Mi 97434

-

400 A

19,2 W

Mi 97836

-

630 A

39,69 W

Výkonový přepínač

Technické informace

Výkonové jističe
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vestavěné přístroje na přípojnicích
ztrátový výkon

Vestavěné přístroje v produktech

Konstrukční
velikost
pojistky

Jmenovitý
proud
vestavěného
přístroje

Ztrátový
výkon
vestavěného
přístroje na
jeden pól při
jmenovitém
proudu

Spodní díl pojistky na přípojnici
Mi 96212, Mi 96422, Mi 96432, Mi 96461,
Mi 96213, Mi 96423, Mi 96433, Mi 96462,
Mi 96214, Mi 96424, Mi 96436, Mi 96463,
Mi 98020, Mi 98025, Mi 98030, Mi 98035, Mi 98040, Mi 98045,
Mi 98050, Mi 98055, Mi 98070, Mi 98075, Mi 98080, Mi 98085, Mi 98090, Mi 98095

NH 00

160 A

4,6 W

Mi 96472, Mi 96474, Mi 96475,
Mi 98322, Mi 98326, Mi 98333, Mi 98336

NH 1

250 A

7,3 W

Mi 96476, Mi 96477

NH 2

400 A

18,6 W

FP 3226, FP 3426

NH 00C

125 A

4,6 W

Mi 96226, Mi 96265, Mi 96426, Mi 96436, Mi 96465, Mi 96632, Mi 96642,
Mi 96227, Mi 96266, Mi 96427, Mi 96437, Mi 96466, Mi 96634, Mi 96644,
Mi 96228, Mi 96267, Mi 96428, Mi 96438, Mi 96467, Mi 96636, Mi 96646,
Mi 98124, Mi 98125, Mi 98824, Mi 98825, Mi 98834, Mi 98835

NH 00

160 A

5,9 W

Mi 96478, Mi 96479, Mi 96480

NH 1

250 A

8,6 W

Bezpečnostní odpojovač při zatížení na přípojnici

Šroubová pojistka na přípojnici
Mi 93225, Mi 93220, Mi 93425, Mi 93426, Mi 93226, Mi 93221, Mi 93423, Mi 93427,
Mi 93227, Mi 93222, Mi 93424, Mi 93428

DII

25 A

0,4 W

Mi 93263, Mi 93260, Mi 93463, Mi 93264, Mi 93261, Mi 93464,
Mi 93265, Mi 93262, Mi 93465

DIII

63 A

3,3 W

FP 3235, FP 3435,
Mi 93235, Mi 93230, Mi 93435, Mi 93266, Mi 93236, Mi 93231, Mi 93436, Mi 93267,
Mi 93237, Mi 93232, Mi 93437

D02

63 A

2,0 W

Mi 93266, Mi 93267

D02

63 A

3,5 W

Přípojnice bez přístrojů
vestavěné v produktech

Velikost

Výkonový odpojovač s pojistkou na přípojnici

Jmenovitý
proud
přípojnice

Ztrátový
výkon přípojnicového
systému při
jmenovitém
proudu

FP 3212, FP 3402, Mi 96.52, Mi 96.57, Mi 96202, Mi 96203

250 A

42,7 W/m

Mi 96.55, Mi 96.58, Mi 96204, Mi 96205

400 A

63,8 W/m

Mi 96.56, Mi 96.59, Mi 96206, Mi 96207

630 A

102,3 W/m
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Přípojnice, délka 1 m, 5pólová

Technické informace
dimenzování izolovaných vodičů
ochrana proti přetížení a zkratu

Dimenzování izolovaných
vodičů v rozvodných
zařízeních

Stanovení průřezů pro vodiče uvnitř rozvodných zařízení podléhá podle ČSN EN 61 439 odpovědnosti výrobce.
Doporučujeme průřezy v závislosti na předřazených ochranných zařízeních.
Hodnoty tabulky 1 se vztahují na venkovní vodiče.
Je třeba přednostně dodržovat pokyny k zapojení uvedené u přístrojů (např. připojovací průřez min. ...mm²).

Ochranné zařízení

PVC
H07V-K max. 70 °C

NSGAFöu
max. 90° C

20 A

2,5 mm2

2,5 mm2

25 A

4 mm2

4 mm2

32/35 A

6 mm2

6 mm2

40/50 A

10 mm2

10 mm2

63 A

2

16 mm

16 mm2

80 A

25 mm2

25 mm2

100 A

35 mm2

25 mm2

Mi VS 100

125 A

50 mm2

35 mm2

Mi VS 160

160 A

2

2

Mi VS 160

70 mm

70 mm

2

200 A

2

95 mm

95 mm

2

250 A

120 mm

315 A

Mi VS 250
2

120 mm

Mi VS 250

150 mm2

Mi VS 400

400 A

Mi VS 400

630 A

Mi VS 630
...

Příklady:

125 A

...
oder

50 mm2 H07VK
35 mm2 NSGAFöu

125 A

Ochrana proti přetížení
a zkratu

Propojovací pás
max. 105 °C

125 A

125 A

16 mm2
H07VK

16 mm2
H07VK

63 A

63 A

Každý vodič musí být chráněný proti přetížení a zkratu.
Dimenzování podle tabulky 1 předpokládá předřazené ochranné zařízení jako ochranu proti přetížení a
zkratu.
V některých případech se může stát, že předřazené ochranné zařízení nemůže tuto ochranu převzít,
např. při odbočení jednoho nebo několika malých spotřebičů z přípojnice, viz následující obrázek.

jištěné
proti zkratu
kurzschlusssicher
F0

Technické informace

NH2
400A

F1
D II
25A

Ochranné zařízení předřazené přípojnicovému systému F0 nepřebírá ani ochranu proti přetížení,
ani ochranu proti zkratu odbočeného vedení k F1.
Z tohoto důvodu se musí vedení před pojistkou F1 instalovat tak, aby za normálních podmínek
nemoh vzniknout zkrat. To znamená: „uložení bezpečné proti zkratu“.
jako uložení bezpečné proti zkratu platí např.:
- neohebná spojení, která se ani při zkratu nemohou dotýkat (fixace vodičů)
- vedení se zvláštní izolací, např. NSGAFÖU 3 kV
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deﬁnice pojmů

Jmenovité napětí (Un)
výrobcem kombinace spínacích přístrojů udaná
nejvyšší jmenovitá hodnota střídavého napětí
(efektivní hodnota) nebo stejnosměrné napětí,
pro které jsou hlavní proudové okruhy kombinace
spínacích přístrojů dimenzované.
Jmenovité provozní napětí (Ue)
(jednoho proudového okruhu jedné
kombinace spínacích přístrojů) výrobcem
kombinace spínacích přístrojů udaná hodnota
napětí, která v kombinaci s jmenovitým proudem
určuje použití.
Jmenovité izolační napětí (Ui)
Trvalé napětí (efektivní hodnota), která je udaná
výrobcem kombinace spínacích přístrojů pro jeden
provozní prostředek nebo jednu jeho část, a která
udává stanovenou (dlouhodobou) rozměrovou a
tvarovou stálost jeho příslušné izolace.
Jmenovité rázové napětí (Uimp)
výrobcem kombinace spínacích přístrojů udaná
hodnota rázového zkušebního napětí, která udává
stanovenou rozměrovou a tvarovou stálost izolace
vzhledem k přechodným přepětím.
Jmenovitý proud (In)
výrobcem kombinace spínacích přístrojů udaná
hodnota proudu, která zohledňuje jmenovité
veličiny provozních prostředků a jejich uspořádání
a používání, a která může být snášena bez
překročení stanoveného mezního nárůstu teplot
různých dílů kombinace spínacích přístrojů za
stanovených podmínek.
Neovlivněný střídavý zkratový proud (Icp)
Proud, který začne téct, když je přívod
proudového okruhu zkratovaný jedním vodičem se
zanedbatelnou impedancí v bezprostřední blízkosti
přípojek kombinace spínacích přístrojů.
Jmenovitá odolnost proti rázovému proudu
(Ipk)
výrobcem kombinace spínacích přístrojů udaná
největší okamžitá hodnota zkratového proudu,
kterému za stanovených podmínek zařízení
odolává.

Podmíněný jmenovitý zkratový proud (Icc)
výrobcem kombinace spínacích přístrojů udaná
hodnota neovlivněného zkratového proudu,
kterému může proudový okruh chráněný
ochranným zařízením proti zkratu (SCPD) během
celkové vypínací doby (doba průtoku proudu)
přístroje za stanovených podmínek odolávat.
Jmenovitý proud kombinace spínacích
přístrojů (InA)
Jmenovitý proud kombinace spínacích přístrojů je
menší ze/z:
- součtu jmenovitých proudů paralelně
provozovaných napájení v rámci kombinace
spínacích přístrojů;
- celkového proudu, který může hlavní sběrná lišta
rozvádět v momentálním uspořádání kombinace
spínacích přístrojů.
Tento proud musí být snášen, aniž by ohřev
jednotlivých dílů překročil mezní hodnoty
stanovené normou.
Jmenovitý proud proudového okruhu (Inc)
Jmenovitý proud proudového okruhu, který je
udaný výrobcem kombinace spínacích přístrojů,
závisí na jmenovitých hodnotách jednotlivých
elektrických provozních prostředků v proudovém
okruhu v rámci kombinace spínacích přístrojů, na
jejich uspořádání a druhu jejich použití. Proudový
okruh musí, pokud je provozován samostatně,
tento proud vést, aniž by ohřev jednotlivých
konstrukčních prvků překročil mezní hodnoty
stanovené normou.
Součinitel soudobosti (RDF)
Součinitel soudobosti je výrobcem kombinace
spínacích přístrojů udaná procentní hodnota
jmenovitého proudu, kterým mohou být vývody
kombinace spínacích přístrojů a současně s
přihlédnutím ke vzájemným termickým vlivům
trvale zatíženy.

Technické informace

Deﬁnice pojmů
V normě DIN EN 61 439,
část 1 jsou udané jmenovité
hodnoty pro výrobu
rozvodných zařízení
pro nízká napětí.

Jmenovitá odolnost proti krátkodobému
proudu (Icw) výrobcem kombinace spínacích
přístrojů udaná efektivní hodnota krátkodobého
proudu, udaná jako proud a čas, která může být
za stanovených podmínek bez poškození snášena.
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ČSN EN 61 439

dimenzování kombinace nízkonapěťových rozváděčů

Dimenzování kombinace nízkonapěťových rozváděčů splňující požadavky normy
V normě ČSN EN 61 439 - normy pro výrobu rozvodných zařízení - jsou změny, které mají vliv na plánování rozvodného
zařízení. Dále na výrobce kombinace rozváděčů přecházejí nové úkoly a odpovědnosti.
Pro funkci kombinace rozváděčů za provozních podmínek je rozhodující správné stanovení jmenovitých hodnot rozhraní
v rozvodném zařízení. Pro tento účel se rozvodné zařízení považuje za BLACK BOX se čtyřmi rozhraními, pro které musí
výrobce kombinace rozváděčů při konstrukci zařízení deﬁnovat správné jmenovité hodnoty.

Sestava rozváděče jako ČERNÁ SKŘÍŇKA se 4 rozhraními dle ČSN EN 61439-2, -3

Sestavy / Okolní
prostředí

Obsluha a
očekávání

Variabilní systém
rozváděčových skříní,
plastové zapouzdření,
ochrana izolací, IP 66,
pro montáž
rozváděčových
kombinací do 250 A
určeno pro obsluhu
neodbornou veřejností
(laiky)
ČSN EN 61 439-3.
ENYSTAR Rozváděčová sestava

Připojení na
elektrickou síť

Variabilní systém
rozváděčových skříní,
plastové zapouzdření,
ochrana izolací, IP 65,
pro výstavbu
rozváděčových
kombinací (PSC) do
630 A podle
ČSN EN 61 439-2.

Mi-rozváděč

Proudové obvody
a spotřebiče

Technické informace

K dimenzování kombinace rozváděčů je nutné zjistit hodnoty pro tato čtyři rozhraní:
Rozhraní:
Sestavy / Okolní prostředí

Rozhraní:
Obsluha a očekávání

- Místo montáže
- zvláštní požadavky pro nasazení v
průmyslu a živnostenském podnikání

- obsluhu (přístroje) smí provádět i neodborný
personál
- přístup k obsluze má pouze odborný personál

Rozhraní:
Připojení na elektrickou síť

Rozhraní:
Proudové obvody a spotřebiče

- Jmenovité napětí napájení
- Jmenovité hodnoty transformátoru
- Zkratuvzdornost

- Měření výstupních proudových okruhů
- Zjištění ztrátového výkonu PV
- Zjištění RDF
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plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
parametry rozváděčové kombinace

Součinitel soudobosti rozváděče je závislý na velikosti rozváděče a na proudové zátěži vestavěných
přístrojů.
Se stoupajícím proudovým zatížením stoupá oteplení uvnitř rozváděče.
I = Proud

Se stoupajícím proudovým zatížením stoupá oteplení
uvnitř rozváděče.
Oteplení
Ot
t
°C

Maximální povolené oteplení pro rozváděče do 630 A může být stanoveno podle
ČSN EN 61 439-1 odstavec 10.10.4.2.1c výpočetními metodami.

Rozhraní: Instalace a okolní prostředí
Dodatečné zvláštní požadavky pro nasazení v zemědělství a průmyslu se zřetelem na:
• Umístění (robustní materiál pro nasazení v drsných podmínkách okolního prostředí)
• Druh krytí, třída ochrany, nárazuvzdornost
• Odolnost proti Uv záření
• Odolnost proti chemickým prostředkům
• Odolnost proti korozi (Material odolný proti korozi způsobené vzdušnou vlhkostí nebo průmyslovými procesy)

Technické informace

Součinitel soudobosti a
oteplení rozváděče spolu
souvisí.
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plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
parametry rozváděčové kombinace

Rozhraní: Obsluha a očekávání
Ochrana proti přímému kontaktu dle ČSN EN 61 439-1 "Všeobecná stanovení"
Dle článku 8.4.2.3 je nutné dbát na následující:
1. Pro krycí desky aktivních dílů popř. skříně je nutné zajistit nejméně krytí IP XXB (ochrana proti
dotyku prstů).
2. Pokud je nutné odstranit krycí desky aktivních dílů nebo otevřít skříň, je to povoleno pouze
při použití klíče nebo jiného nástroje.
To platí také pro odstranění vík, pokud za víkem nejsou žádné krycí desky.
Také je nutné dodržovat další standardy, jako např. předpis DGUV 3 Elektrická zařízení a spotřebiče
(BGV A 3).

Kryt jističů BGV A3

Obsluha také elektrotechnickými laiky

Prostory pro obsluhu
elektrotechnickými laiky jsou
rychle a jednodušše
dostupné prostřednictvím
ručních uzávěrů.

Požadavek dle ČSN EN 61 439-3:
1. K oblastem s instalačními přístroji, jako modulové přístroje, pojistkové prvky do 63 A, výkonové
spínače a IT komponenty má mít uživatel jako
elektrotechnický laik rychlý přístup.
Zde se musí přístroje ovládat okamžitě, aby přerušení
provozu byla pokud možno co nejkratší.

Proto se tyto přístroje nachází za dveřmi, které se dají
rychle a jednoduše ručně otevřít.
2. V prostorách s těmito zabudovanými přístroji je pro
obsluhu předepsaná plná ochrana proti dotyku
IP XXC. Všechny aktivní díly jsou opatřeny krytem.

Technické informace

Přístup a obsluha jen kvaliﬁkovanými odborníky

Přístoje, které jsou
obsluhovány elektrotechniky
a jsou umístěny v odděleném
prostoru. Dveře mají uzávěr
jen pro obsluhu nástrojem.
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K následujícím oblastem smí mít přístup
jen kvaliﬁkovaní odborníci:
 napájení
 vstupní ochrany
 výstupní svorky

Proto je tento přístup možný jen s
odpovídajícím nástrojem. Přístupu je možné
zabránit volitelně uzamykatelnými dveřmi.
Elektrotechnický laik zde nemá co pohledávat.

Technické informace
plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
parametry rozváděčové kombinace

Rozhraní: Připojení na elektrickou síť (Napájení)
Stanovení jmenovitého proudu rozváděčové kombinace (InA) vychází z jmenovitého proudu
vestavných přístrojů v napájení nebo sběrnic

Jmenovitý proud rozváděčové
kombinace
InA = 320 A

 Jmenovitý proud napájení:
InA obnáší podle ČSN EN 61 439-1 odstavec10.10.4.2.1c
80% jmenovitého proudu vestavných přístrojů v obvodu napájení nebo sběrnic.

ČSN EN 61 439-1 odstavec 5.3.1
Jmenovitý proud rozváděčové kombinace (InA)
Jmenovitý proud rozváděčové kombinace (InA) je nejvyšší zátěžový proud rozváděčové kombinace, který může
kombinace rozvést a převést. To je menší hodnota součtu, velikosti jmenovitého proudu paralelně provozovaných
napájení uvnitř rozváděčové kombinace a celkového proudu který může rozvést hlavní sběrnice rozváděčové
kombinace.

Jmenovité hodnoty transformátoru
Jmenovité napětí UN

230/400 V

400/690 V

4%

Zkratové napětí UK

6%

4%

6%

Jmenovitý
výkon SN

Jmenovitý
proud IN

Zkratový proud IK"

Jmenovitý
proud IN

Zkratový proud IK"

(kVA)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

50

72

1805

-

100

144

3610

160

230

5776

200

280

250

(A)

42

1042

-

2406

84

2084

1392

3850

133

3325

2230

7220

4860

168

4168

2784

360

9025

6015

210

5220

3560

315

455

11375

7583

263

6650

4380

400

578

14450

9630

336

8336

5568

500

722

18050

12030

420

10440

7120

630

910

22750

15166

526

13300

8760

Jmenovité proudy a zkratové proudy normálních transformátorů
SN (kVA) = zdánlivý výkon transformátoru
UN (V)
= jmenovité napětí transformátoru
IN (A)
= jmenovitý proud transformátoru
UK (%) = napětí při zkratu transformátoru
IN (A)
= zkratový proud transformátoru

IN =

SN
√ –3xUN

IK =

IN
UK(%)

Technické informace

Příklad
Napájení sběrnicemi:
Stanovení jmenovitého proudu
rozváděčové kombinace InA:
Jmenovitý proud
sběrnice = 400 A
z toho 80 %
(400 A x 0,8)
= 320 A

∙ 100
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Určení jmenovitého krátkodobého výdržného proudu (Icw)
obvodu sestavy

Rozváděč musí být navržen tak, aby odolal tepelným a dynamickým
tlakům vzniklým ze zkratového proudu. Maximální zkratový proud
v připojovacím bodě sestavy musí být určený na místě.
Výrobce rozváděče musí určit jmenovitý krátkodobý výdržný
proud Icw připojovacího bodu ve své dokumentaci, např.
ve výkresu obvodu nebo v technické dokumentaci.
Původní výrobce rozváděčového systému, např. HENSEL,
je odpovědný za ověření schopnosti odolnosti vůči zkratům
u systémových součástí, např. hodnoty Icw přípojnic.
Jmenovitý výdržný proud je určen hodnotami IK", Icw, Icp, Icu.

Příklad:

IK"

Transformátor

UN = 400 VAC

Krok 1:
Určení výkonu transformátoru a určení hodnoty IK"
IK" je možné určit dle tabulky 1.

Transformátor
Sr = 250 kVA

Tabulka 1:
Výtah z hlavního katalogu HENSEL

Technické informace

viz identiﬁkační štítek

IN = 360A

viz tabulka 1

IK" = 9 025kA

viz tabulka 1

Tabulka 2: Jmenovitý krátkodobý výdržný proud instalačního zařízení v rozváděčích HENSEL

Počáteční
zkratový
proud
při uk = 4%

Počáteční
zkratový
proud
při uk = 6%

Instalační zařízení
v rozváděčích HENSEL

Síla odporu
krátkého okruhu

Přípojnice 250A / 400A

ICW =15kA / 1s

NH pojistkový odpojovač 250A

ICC = 50kA

IK" v kA

IK" v kA

Jistič 250A / 400A

ICU = 50kA

Odpojovač 160A

ICC = 50kA

Kompaktní jistič 160 A / 250 A

ICS = ICU = 8 kA / 690 V AC
ICS = ICU = 36 kA / 415 V AC

100

144

3.610

2.406

160

230

5.776

3.850

250

360

9.025

6.015

315

455

11.375

7.583

400

578

14.450

9.630
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UN = 400 VAC

IK je možné alternativně vypočítat pomocí vzorce:
IK v kA
Sr ∙ 100
S
r v kVA
IK" =
UN v V
3 ∙ UN ∙ uK
uK v %

HR = Hlavní rozváděč
PR = Podružný rozváděč

Jmenovitý
Jmenovitý
výkon trans- proud při
formátoru
jmenovitém
napětí
Un=400 V a.c.
Sr v kVA
IN v A

viz identiﬁkační štítek

Další hodnoty je možné získat od výrobce zařízení nebo v hlavním
katalogu ﬁrmy HENSEL!

Technické informace
plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
parametry rozváděčové kombinace

Cesta zkratového proudu z transformátoru do krátkého okruhu.
Hlavní rozváděč (HR)

Podružný rozváděč (PR)

400A

250A

Icp ICW

Icp ICW
M

PR

Krok 2:

Krok 3:

Určení jmenovitého krátkodobého výdržného proudu (Icw)
hlavního rozváděče (HR)

Určení jmenovitého krátkodobého výdržného proudu (Icw)
podružného rozváděče (PR)

Určení nejnižšího krátkodobého výdržného proudu (Icw) zařízení
instalovaného na hlavním rozváděči

Určení nejnižšího krátkodobého výdržného proudu (Icw) zařízení
instalovaného na podružném rozváděči

Instalovaná zařízení HR

ICW nebo ICU

Instalovaná zařízení PR

Jistič 400 A

ICU = 50kA *

Jistič 250A

Přípojnice 400A
Kompaktní jistič 250A

Icw = 15kA / 1s *
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC
Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Nejnižší hodnota zařízení: ICC / ICU = 50kA
Nejnižší hodnota přípojnice: ICW = 15kA
 ICW(HR) = 15kA
ICW(HR) ≥ IK"
15kA ≥ 9.025kA

*viz tabulka 2



HR

Určení jmenovitého krátkodobého
výdržného proudu (Icw)

Jmenovitý výdržný proud ICW hlavního rozváděče musí být
stejný nebo vyšší, než je zkratový proud IK" transformátoru:
Icw (HR) ≥ IK" (transformátor)
V analýze není zohledněn kabelový útlum mezi transformátorem
a HR. Kabelový útlum může znamenat snížení zkratového proudu
IK". Očekávaný zkratový proud Icp na místě instalace HR je menší
kvůli kabelovému útlumu než IK" transformátoru.

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud sestavy vyplývá z jmenovitého
krátkodobého výdržného proudu instalovaného zařízení a přípojnic.
Původní výrobce, jako je ﬁrma HENSEL, určuje tyto hodnoty
v technických datech.
Příslušné nejnižší hodnoty určují maximální jmenovitý
krátkodobý výdržný proud (Icw) hlavního rozváděče (HR)
Výrobce rozváděče musí určit tuto hodnotu v dokumentaci sestavy!

ICW
ICU = 50kA *
Icw = 15kA / 1s *
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC
Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Přípojnice 250A
Kompaktní jistič 160A

Nejnižší hodnota zařízení: ICC / ICU = 50kA
Nejnižší hodnota přípojnice: ICW = 15kA
následně: ICW(PR) = 15kA
 ICW(PR) ≥ IK"
15kA ≥ 9.025kA

*viz tabulka 2



PR

Určení jmenovitého krátkodobého
výdržného proudu (Icw)

Icp je očekávaný zkratový proud v místě instalace sestavy na
přívodních svorkovnicích. Icp je vypočten z údajů transformátoru
a kabelu (délka, průřez). Díky délce kabelu mezi transformátorem
a podružným rozváděčem (PR) je v tomto případě zohledněn
kabelový útlum. Kabelový útlum snižuje IK" transformátoru.
Icw(UV) ≥ Icw(HV) > Icp ≥ IK" (transformátor)
Pokud není možný výpočet, Icp = IK" je možné předpokládat.

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (ICW) musí odpovídat
následujícím požadavkům:
ICW(UV) ≥ Icp(UV)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (ICW) podružného rozváděče
je určen stejným způsobem jako u hlavního rozváděče.
Příslušné nejnižší hodnoty určují maximální jmenovitý
krátkodobý výdržný proud (Icw) podružného rozváděče (HR)
Výrobce rozváděče musí určit tuto hodnotu v dokumentaci sestavy!
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Rozhraní: Proudové obvody a spotřebiče
Určení výstupního proudového obvodu InC
 Volba vestavných přístrojů výstupního proudového obvodu záleží podle zvolených elektrických funkci,
např. na pojistkách, výkonových vypínačích, odpojovačích a pod.
Příklad 1:
Předpokládaný provozní
proud IB: 180 A
180 A: 0,8 = 225 A
Jmenovitý proud vestavných
přístrojů musí být minimálně
225 A. Proto se musí vybrat
v řadě o stupeň větší proud
přístroje.

 Potom následuje užší výběr podle jmenovitého proudu proudového obvodu. (Inc).
Jmenovitý proud proudového obvodu (Inc) nesmí překročit 80 % jmenovitý proud vestavěných přístrojů,
ČSN EN 61 439-1odstavec 10.10.4.2.1c.
- Je-li předpokládaný provozní proud stanoven (IB) tak musí být jmenovitý proud vestavěných přístrojů
vypočítán. Toto vychází z podílu provozního proudu a faktoru 0,8 stanoveného normou.
(viz. příklad 1).
- Není-li stanoven žádný provozní proud, (IB) je zvolen vestavný přístroj a jmenovitý proud přístrojů je
vypočítán. (Inc) (viz. příklad 2).

Příklad 2:
Zvolený jmenovitý proud : 250 A
250 A x 0,8 = 200 A

Technické informace

Maximální jmenovitý proud
proudového obvodu Inc 200 A.
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ČSN EN 61 439-1 odstavec 5.3.2 Jmenovitý proud proudového obvodu Inc
„Inc je hodnota proudu proudového obvodu, který může být přenesen za běžných provozních podmínek,
kdy bude obvod sám provozován..“

Technické informace
plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
parametry rozváděčové kombinace

Stanovení provozního proudu IB

Příklad stanovení IB:
počet výstupních proudových
obvodů: 3
předpokládaný součinitel
soudobosti: 0,9
Inc = 200 A
200 A x 0,9 = 180 A

Provozní proud IB se vypočítává podle vzorce: IB = Inc x předpokládaný součinitel soudobosti

Tabulka 101 z ČSN EN 61 439-2
počet výstupních proudových obvodů

předpokládaný součinitel soudobosti

2-3

0,9

4-5

0,8

6-9

0,7

10 a více

0,6

Technické informace

Vzorec:
předpokládaný
= IB
Inc x
součinitel soudobosti

Provozní proud IB je nutný, aby bylo prokázáno příslušné oteplení (ztrátový výkon).
 Provozní proud (IB) může být stanoven.
 Není-li stanoven žádný provozní proud (IB) pak bude vypočítán podle vzorce.
Přitom bude mimo již stanoveného proudu obvodu (Inc) také zohledněn počet proudových obvodů.
Podle tabulky 101 smí být použit v závislosti na počtu proudových obvodů předpokládaný součinitel
soudobosti pro výpočet provozních proudů IB.
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Stanovení ztrátového výkonu pomocí výpočtu Pv
Povolený ztrátový výkon PV pro celý rozváděč se vypočítává z rozdílu
- instalovaného ztrátového výkonu vestavných přístrojů, sběrnic a vydrátování a vyzářitelného ztrátového
výkonu skříně ve formě tepla.
Stanovení ztrátového výkonu je jednoduché a rychlé pomocí tabulky na bázi Excelu od ﬁrmy Hensel.
Download z www.hensel-electric.de -> Download.
Po vložení parametrů vestavných přístrojů, sběrnic a použitých skříní vypočte tabulka samostatně
instalovaný a vyzářitelný ztrátový výkon a rovněž RDF (součinitel soudobosti).
Výsledek je rozdíl mezi instalovaným a vyzářitelným ztrátovým výkonem.
Tento může být pozitivní nebo negativní.
 Při pozitivním rozdílu je povolené oteplení rozváděče prokázáno.
 Při negativním rozdílu je nebezpečí přehřátí rozváděče.
- Další možnost je redukce instalovaného ztrátového výkonu.
Protože není možné snížit počet instalovaných zařízení, je možné provést výpočetní snížení
výkonové ztráty použitím součinitele soudobosti (RDF).

Pro ověření návrhu přípustného vzrůstu teploty kombinace rozváděčů můžete použít nový
ONLINE kalkulační nástroj od společnosti HENSEL "Ověření návrhu povoleného vzestupu teploty"
Ověření návrhu přípustného vzrůstu teploty dle ČSN EN 61 439-1 sekce 10.10

Technické informace

Tento nástroj automaticky vypočítá ztrátu instalovaného a ztrátového výkonu a pokud je to
vyžadováno i RDF.
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ONLINE kalkulační nástroj
od společnosti HENSEL
pro potvrzení přípustného
zahřátí
pro potvrzení přípustného
zahřátí konstrukčního typu dle
ČSN EN 61 439-1 odstavec
10.10

Hodnoty kombinace rozváděčů jednoduše zadejte online a
podívejte se na výsledky!

Stanovení součinitele soudobosti RDF
Vzorec 1:

RDF = IB
Inc
Vzorec 2:

RDF =

vyzářený ztrátový výkon
instalovaný ztrátový výkon

 Stanovený provozní proud
Pokud je provozní proud stanoven ne vypočten, může být ke stanovení součinitele soudobosti (RDF)
použit vzorec č.1.
 Vypočítaný provozní proud
Pokud je provozní proud IB vypočten, může být stanoven součinitel soudobosti (RDF) ze ztrátového
výkonu (Pv).
- Při kladném rozdílu mezi instalovaným a vyzářitelným výkonem odpovídá součinitel soudobosti
(RDF) schválenému součiniteli soudobosti.
- Při negativním rozdílu počítá Tabulka ﬁrmy Hensel individuálně součinitel soudobosti RDF podle
vzorce č.2
ČSN EN 61 439 -1 oddíl 5.4
Součinitel soudobosti RDF (Rated Deversity Factor)
„Součinitel soudobosti je výrobcem rozváděče stanovená procentní hodnota jmenovitého proudu, kterým mohou být
výstupy rozváděče trvale a současně zatěžovány při zohlednění vzájemných termických vlivů.“

ONLINE kalkulační nástroj
od společnosti HENSEL pro
Ověření návrhu povoleného
vzestupu teploty
Technické informace

pro ověření návrhu přípustného
vzrůstu teploty dle
ČSN EN 61 439-1 sekce 10.10

Tento nástroj samostatně
vypočítává instalovaný a
emitovaný ztrátový výkon a
případně RDF
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příklady: Záznam dat na místě s kontrolním seznamem

Krok 1

Kontrolní seznam

Následující údaje se musí
zjistit na místě

pro projektování kombinací rozváděčů dle ČSN EN 61 439

1. Místo instalace
Zámečnictví
Druh pohonu: ___________________________

25
Teplota okolního prostředí (°C): _______________

Sestavení
Vnitřní prostor:

 v uzavřené místnosti pro elektrické zařízení


X v provozu

Venkovní prostředí:

 chráněno ve venkovním prostředí

 nechráněno ve venkovním prostředí

Výška: 1200
____________

Dostupná plocha stěny v mm: Šířka: 1500
______________
Typ zařízení:

 Nástěnný rozváděč
X

Krytí:

 IP 44  IP 54  IP 55

2. Obsluha
Dveře/víka:

 odborný personál

500
Hloubka: ____________

 Volně stojící rozváděč
 IP 65
X

 IP _______________

 neodborný personál

 uzavřené / neprůhledné X
 s průzorem / průhledné  _______________

3. Připojení k elektrické síti
Transformátor: Jmenovitý výkon (kVA): _____________
Jmenovité napětí při 50 Hz (V stř.):
Počet:

1
X

Jmenovité zkratové napětí (%):

 230/400
X

_______________

 _______________

6

Jmenovitý proud (A): _______________
160

se spojovacím spínačem

TN
(L1, L2, L3, PEN, PE, N)
X

Konﬁgurace sítě:

4

TT (L1, L2, L3, N)

Třída ochrany: I
II
X
odpojovač
Napájecí přístroj: Výkonový
__________________________
Připojení Přívod:
 shora

 zdola
X

 zleva  zprava


X měď

 hliník

 s patkou kabelu

 se svorkou
X


X vedení

 jednožilový

 střed  _______________

průřez (mm²): 4x70/35
_______________

4. Proudové obvody a spotřebiče
Připojení Svod:
 shora


X zdola  zleva  zprava

 střed  _______________

 na přístroji


X přes řadové svorky

průřez (mm²): _______________

Osazení:
Druh ochranného zařízení
(pojistka, výkonový spínač...)

Technické informace

Počet

Jmenovité údaje spotřebiče
(proud, výkon...)

Poznámky

Spotřebič

12

LS spínač

12 A

Světlo a zásuvky

Spotřebič

3

Šroubová pojistka

50 A

Stroje 1, 2 a 3

Spotřebič

4

Šroubová pojistka

10 A

Odvětrávání / topení

Spotřebič

1

LS spínač

4A

Dům se schodištěm / vstup

Spotřebič

1

LS spínač

12 A

Regulátor vytápění

Ke stažení na: www.hensel-electric.de/61439
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Technické informace
plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
příklady: Seznam výkonů nebo text veřejné soutěže

Krok 1

Text veřejné soutěže:

Podkladem pro projektování
je seznam výkonů nebo
text veřejné soutěže
Nízkonapěťový rozváděč zapouzdřený izolačním materiálem jako kombinace energetických spínačů
(PSC) dle ČSN EN 61 439, část 1 a část 2, skříňový systém
jako rozvaděč na stěnu
největší přípustné rozměry V/Š/H v mm: 1200x1500x350
Spodní části a víko skříně z odolného polykarbonátu,
požární odolnost podle ČSN EN 60 695-2-11,
zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenový,
max. absorpce vody 10 mg podle DIN 53 473.
Vhodné pro instalaci do vnitřních prostor dle VDE 0100 část 737.
Barva RAL 7035 antracitová, průhledný, rychlouzavírací víko.
Napájení

dole

vývodů do

dole

všech odchozích kabelů se musí připojit na řadové svorky
Krytí: IP 65 podle ČSN EN 60 529/EN 60 529
Ochranná opatření: „ochranná izolace“
Jmenovité izolační napětí: AC 690 V
Jmenovité napětí: 230/400 V a.c.
Frekvence:

50 Hz

Dynamická jmenovitá odolnost proti rázovému proudu: Ipk 30 kA/cos  0,3
Přípojnice s (počet) vodiči následujícího označení: L1, L2, L3, PE, N
Vodič N se stejným proudovým zatížením jako krajní vodiče.
Osazení samostatného zařízení na kus s následně
popsanými, pevně zabudovanými provozními prostředky:

1 výkonový odpojovač 160 A, 3-pól., jmenovitý proud 160 A,
spínací scjopnosti AC 23 A/B 400 V, 80 kW
4 závitové pojistky Diazed, velikost D II, 3-pól., AC 500
4 vzduchové stykače 400 V, AC 3, 5,5 KW
4 bimetalová relé, rozsah nastavení 4-11 A
3 závitové pojistky Diazed, velikost D III, 3-pól. AC 500
1 pojistkový odpojovač zátěže NH 00,
3-pól., s ochranou před dotykem,
AC 690 V, jmenovitý proud 125 A
Technické informace

14 výkonových spínačů, 1pól. 16 A/B
třída selektivity 3, 6 KA
1 časový spínač světla na schodišti, jmenovitý proud 10 A
2 prázdná místa pro regulátor ohřevu pro čelní montáž
ŠxVxH 96x96x75 mm (dodané)
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Krok 2
Z cesty A nebo B
k projektování MI-rozváděčů
vyplývá následující schéma
zapojení

250 A

160 A

3x
63 A

4x
5,5 kW

NH 00
100 A

12 x
16 A/B

Schodiště/
Vchod

Světlo a
zásuvky

Regler
2x

Stroje
1, 2 a 3

Větrání/
Topení

4x
4-11 A

Přívod

16 A/B

16 A/B

Regulátor topení
(dodaný)

4x
25 A

Krok 3
Plánování pomocí profesionální
pomůcky
Tento konfigurátor podporuje
vaše plánování
- online přes internet
- nebo ofﬂine
www.enyguide.de

je profesionální pomůcka pro plánování, pomocí které může elektrospecialista jednoduše, rychle a
profesionálně s pomocí počítače sám vyvíjet nákresy konstrukce a schémata zapojení.

Technické informace

Pomocí nového konﬁguračního software může elektrotechnik bez nákladné instalace programu na
počítači sám jednoduše a rychle vytvářet nákresy konstrukce a kusovníky.
 Tato profesionální pomůcka pro plánování umožňuje zobrazení rozvaděče jako detailního, věrného 3D
obrazu pro koncové zákazníky příp. uživatele, nebo jako 2D výkres pro montéry.
 Uživatel může přes různé úrovně rozlišovat u pohledu mezi osazeními, kryty a dveřmi.
 ENYGUIDE vyhledává samostatně potřebné příslušenství jako počet dělicích stěn nebo krycích desek
pro stěny skříní.
Začněte přímo s plánováním Mi-rozvaděčů nebo využijte výhody registrace:
- osobní správa projektu
- správa uživatelů
- na přání může specialista ﬁrmy Hensel váš projekt překontrolovat nebo vaše data převzít k dalšímu
zpracování.
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Výběr skříní a přístrojů
Jednoduché a rychlé umístění
skříně a přístrojů na plochu
výkresu.

Výběr příslušenství pro
vestavbu a prodrátování
 Pojistkové přístroje pro
montáž na sběrnice
 Spojky sběrnic
 Svorky na sběrnice
 Krycí desky
 Nosné lišty DIN
 Montážní desky
 PE- a N-svorky
 Vydrátování a svorky

Montáž příslušenství
 Příruby pro vstupy kabelů
 Uzavěr dveří - zámek
 Upevnění na stěnu
 Dělící stěny

Spojování skříní a zakrytí
volných stěn skříní
Technické informace

Funkce Přezkoušení
umožňuje automatické doplnění nutného
příslušenství:
- Stěnové zpevnění
- Zakrývací desky pro stěny
skříně
- Spojky sběrnic
- Těsnění mezi stěnami u Mi
rozváděčů
| 537

Technické informace
plánování a projektování podle ČSN EN 61 439
konﬁgurátorem ENYGUIDE

Krok 4
Plánování a projektování

Zhotovení montážního výkresu
sestavy podle výkresu zapojení.
Montážní výkres sestavy a
kusovníky vytváří ENYGUIDE
samostatně.

Technické informace

Vytvořený rozváděč se nechá
také jako detailní 3D výkres v
různých úrovních představit
koncovým zákazníkům
popřípadě uživatelům:
- Celkový náhled
- Úroveň krycích desek
- Úroveň osazení přístroji
nebo také
jako 2D pohled pro montéry.
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Krok 5
Stanovení jmenovitého
proudu proudového okruhu
(Inc) a jmenovitého
součinitele soudobosti (RDF)
pomocí tabulky od ﬁrmy
Hensel

Download tabulky pro
stanovení součinitele
soudobosti od ﬁrmy Hensel.
www.hensel-electric.de
-> Download

www.hensel-electric.de/61439

1. Typ / teplota
(Podmínky instalace
a prostředí)
2. Ztráta instalovaného
výkonu instalovaného
vybavení
(Připojení k veřejné
napájecí síti)

3. Ztráta instalovaného
výkonu přípojnic
(obvody a spotřebiče)

7. Ověření přípustného vzrůstu teploty dle
ČSN EN 61 439-1 sekce 10.10
Kalkulační nástroj nabízí ověření návrhu jako
soubor PDF.

4. Ztráta rozptýleného
výkonu skříní

Technické informace

5. Volitelná data

6. Určení RDF:
Kalkulační nástroj určí RDF
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Krok 6
Dokumentace rozváděče

1

3

2

2

1

3

4

5

8

7

6

5

4

6

7

8

3~400/230V - 250A
L1/3.1
HSS-L1
L2/3.1
HSS-L2
L3/3.1
HSS-L3
N/3.1

Hodnoty stanovené
výpočtem pomocí tabulky od
ﬁrmy Hensel budou převzaty
do výkresu zapojení.

L1
L2
L3
N

3~400/230V - 250A
HSS-L1
L1/2.1
HSS-L2
L2/2.1
HSS-L3
L3/2.1
N/2.1

1.8// L1
1.8
1.8// L2
1.8
1.8// L3
1.8
1.8// N
1.8
1

3

5

2

4

6

-F5
NH00
100A

1

2

3

4

5

6

7

2

-F5.1
B16A

-X1 L1 L2 L3 N
DA

2
-F5.2
B16A

3
B16A

-F44
-F5.4
D02 2
B16A

4

6

PE/3.1

Bezeich
Einspeisung
Datum
07.02.2014
Inc : 128 A

RDF:

1
Datum
Bearb.
Gepr.

Änderung

Datum

Name

Stand
Änderung

Bearb.

K.Schuppert

Kunde Name
1
07.02.2014
Datum
Kunde Name 2
K.Schuppert
Bearb.
Kunde Strasse
Sachbearbeiter
Gepr.
Kunde Wohnort
11.02.2014 Urspr.
Stand
Name
Datum

Gepr.

PE

4

5

6

N

PE

4

N

PE

Licht

Maschine 1

Kun: 12,8 A
I nc
50,4: A 0,6
Kun
RDF
0,6
Kun
Kun

Kunde Name 1
07.02.2014
Kunde Name 2
K.Schuppert
Kunde Strasse
Kunde Wohnort
Gustav
Sachbearbeiter
f. GmbH & Co. KG
Ers.Hensel
Urspr.
11.02.2
Ers.014
f.
Ers. d.

Sachbearbeiter

Maschine 2

Maschine 3

50,4 A
0,6

50,4 A
0,6

Endkunde
Name
1 & Co. KG
GmbH
Gustav Hensel
Endkunde Name 2
Endkunde
Strasse
d.
Ers.
Endkunde Wohnort
Verteilerbezeichnung

-F5.11

B16A
Steckdosen

2

PE/2.1

-F5.12
Steckdosen
B16A

12,8 A
0,6

12,8 A
0,6

1

NT PE

5

-F5.10
B16A

2

NT PE

6

2

4

5

NT PE

1

NT PE -F5.7
B16A

N

6

1

-X5 1
-X1 2,5mm
1 2 ² 3
16mm²

PE

nung

Bezeichnung

2

1.8/
1.8/ PE

1

Einspeisung
Napájení
Inc : 128 A
RDF: 1
-X1 L1 L2 L3 N
DA

3~400/230V - 250A
HSS-L1
L1
HSS-L2
L2
HSS-L3
L3
N

PE
2.8/ 1L1
2.8/ 1L2
2.8/ 1L3
2.8/ 1N

PE

5
-F5.5
B16A

6
-F5.6
B16A

1

4-F5.3
6

5

2

2

3

1

-F3
D02

1

2

6

4

5

1

-F2
D02

3

2

6

1

1

4

5
2

2

3

1

5

2

3

1

-Q1
160A

1

2

1L1/3.1
1L2/3.1
1L3/3.1
1N/3.1

2.8/ L1
2.8/ L2
2.8/ L3 1
2.8/ N

8

= N01
+ F01

Blatt 2
Projekt-Nr.
3 Bl.
l
ufnahme Beispie
Datenaufna

rt
Endkunde Wohno
Verteilerbezeichnung
V

Schaltplan
= N01
+ F01
Projekt-Nr.
Blatt 1
3 Bl.
Datenaufnahme Beispiel

Schaltplan

PE

2.8
2.8// PE

-X10 78
2,5mm²

-X10 7
2,5mm²
Bezeichnung

Steckdosen
I nc :
RDF :
Datum
Bearb.
Gepr.

Änderung

NT PE

Datum

Name

Stand

12,8 A
0,6

Datum
Bearb.

NT PE

Steckdosen

Reserve

12,8 A

12,8 A

Steckdosen
0,6
0,6
Zásuvky

Kunde Name 1
07.02.2014
Kunde Name 2
K.Schuppert
Kunde Strasse
Sachbearbeiter
Kunde Wohnort
11.02.2014 Urspr.

I nc :
RDF :

NT PE 9

NT PE

12,8 A
0,6
Ers. f.

07.02.2014
K.Schuppert

10 NT PE

12 NT PE

Reserve

Reserve

Reserve

12,8 A

12,8 A
0,6

12,8 A
0,6

S0,6
1
0

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Ers. d.

11 NT PE

Endkunde Name 1
Endkunde Name 2
Endkunde Strasse
Endkunde Wohnort
Verteilerbezeichnung

Schaltplan

= N01
+ F01
Projekt-Nr.
Blatt 3
3 Bl.
Datenaufnahme Beispiel

Kunde Name
Kunde Name 2
K nde Strasse

Krok 7
Plánování a projektování

Vytvoří kusovník a objednací list
podle montážního výkresu.
ENYGUIDE vytvoří kusovníky a
objednací listy automaticky

Technické informace

Pozor:
Přístroje od jiných dodavatelů
než Hensel nezapomeňte
editovat.

Infos

Projekční software
pracuje se systémem rozváděčových skříní ENYSTAR a Mi
a automaticky též s potřebným příslušenstvím těchto systémů.
Přístroje jiných výrobců jako výkonové vypínače, relé, chrániče, přepěťové ochrany, vzduchové
ochrany, časová relé, tlačítka, vypínače, signálky, elektroměry, spínací hodiny, a podobně zde nebudou
započítány. Rovněž nebude započítáno pojistkové příslušenství ( pojistkové hlavice, distanční kroužky,
pojistkové spodky nebo NH pojistky - nožové nebo drobný spojovací materiál (šrouby, matice, stahovací
pásky a podobně).
Editovatelné kontrolní seznamy jsou dostupné na adrese
www.hensel-electric.de ->Ke stažení ->Kontrolní seznamy->Kusovníky
Podrobné údaje o plánování, montáži, sestavení a zkoušce
rozváděčů jsou dostupné na adrese
www.hensel-electric.de/61439
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prohlášení o shodě

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity
Nr./No. K-2016-7
Das Produkt / Typ
The product / Type
Hersteller
Manufacturer

Beschreibung
Description

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“
Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen
Dokumenten überein:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative
document(s):

Erklärung der EG-Konformität
ity
Declaration of EC Conform
Norm
Standard

Nr./No. K-2016-12
Das Produkt / Typ
The product / Type

Mi-Verteiler, Typ Mi
Mi-Distributor, type Mi

0606,
FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK
0, FK 1616
FK 1608, FK 1610,
5, FK 9255, FK 9259
FK 9025, FK 9105,
K 7165
FK 7045, 7105, FK

DIN EN 61439-2
IEC 61439-2
EN 61439-2

FK 6505

Nr./No. K-2016-3
Das Produkt / Typ
The product / Type
Hersteller
Manufacturer

Beschreibung
Description

Norm
Standard

Beschreibung
Kleinverteiler,
n
Typ Description
KV

all
Small-type
distribution board, type KV

sta Hensel GmbH & Co. KG
Gustav
sta
Gustav-Hensel-Straße
6
68 Lennestadt Norm
57368

EG-Konformität
Erklärung der
EC Conformity
Declaration of

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

mbH & Co. KG
Gustav Hensel GmbH
Gustav-Hensel-Straße 6
dt
57368 Lennestadt

sten mit Funktionserhalt E30-E90
ästen
Kabelabzweigkä
resistance
6-1 E30-E90
intrinsic. fire
K-201
oxes tested forNr./No
cable junction boxes

...,
DP ..., KC ..., DM
mit folgenden Normen oder normativen
…, RD …, RK …,
e Erklärung bezieht, stimmt
auf das sich diese
KD …, D …, DE
Das Produkt / Typ
DK ..., K ..., KF …,
rein:
Dokumenten überein:
The product / Typethe following standard(s) or normative
laration relates is in conformity with
to which this declaration
document(s):

Hersteller
Manufacturer

22
DIN EN 60670-22
Standard
EN 60670-22
häu zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten
Gehäuse
bis 63 A
IEC 60670-22
clos
Enclosures
for DIN-rail equipment up to 63 A
DIN 4102-12

GmbH & Co. KG
Gustav Hensel
Straße 6
Gustav-Hensel57368 Lennestadt

RoHS Richtlinie 2011/65/EG
RoHS directive 2011/65/EG

sten
Kabelabzweigkä
Beschreibung
cable junction boxes
en
n Normen oder normativ
Description
stimmt mit folgende
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder
normativen
Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
Erklärung bezieht,
en
und entspricht den
auf das sich diese
e
EC-directive(s)
um
Dokumenten
überein:
standard(s) or normativ
ance with the provisions of the following
and is in accordance
ty with the following
Dokumenten überein:
to whic
which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative
n relates is in conformi
to which this declaratio
ume
document(s):
s-Richtlinie
ngs-Richtlinie
Niederspannung
document(s):
gültig bis 19. April 2016)
- 2006/95/EG (gültig
gültig ab 20. April 2016)
- 2014/35/EU (gültig
DIN EN 60670-24
EN 606
60670-24
DIN 438
43871

irective
Low voltage directive
Norm
2016)
- 2006/95/EG (valid until 19. April
Standard
2016)
- 2014/35/EU (valid from 20. April

EMV Richtlinie
- 2004/108/EG (gültig bis 19. April 2016)
- 2014/30/EU (gültig ab 20. April 2016)
EMV directive
- 2004/108/EG (valid until 19. April 2016)
- 2014/30/EU (valid from 20. April 2016)

2

DIN EN 60670-2
EN 60670-22
IEC 60670-22

linie(n):
folgenden EG-Richt
Bestimmungen der
EC-directive(s)
und entspricht den
s of the following
ce with the provision
and is in accordan
Anforderungen für Konformitätserklä
ders
Niederspannungs-Richtlinie
s-Richtlinie
päischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine
pannung
genannten
Nieders
rung entspricht der Europäischen
den oben
Diese
zur Übereinstimmung mit
006/9
- 2006/95/EG
(gültig bis
19.Konformitätserklä
April 2016)
bis 19. April 2016)
weit als Erklärung des Herstellers
Diese Erklärung gilt weltweit
- 2006/95/EG (gültig
von Anbietern“.
2016)
rungen
April
014/3
- 2014/35/EU
(gültig ab
20. April
2016)
20.
ab
und nationalen Normen.
- 2014/35/EU (gültig
w vol
Low
voltage directiveinternationalen
directive of
for supplier‘s
voltage declaration
„General requirements Low
006/9
- 2006/95/EG
(valid until 19. April 2016)
until 19. April 2016)
to the European Standard EN 17050-1
the a.m.
(valid
Declaration of Conformity is suitable
2006/95/EGof
This20.
of compliance with the-requirements
014/3
- 2014/35/EU
(valid from
April 2016)
valid as the manufacturer’s declaration
from 20. April 2016)
conformity“. The declaration is world-wide
- 2014/35/EU (valid
national and international standards.
HS Ri
RoHS
Richtlinie 2011/65/EG
2011/65/EG
RoHS Richtlinie
HS dir
RoHS
directive 2011/65/EG
der
2011/65/EG
Jahr der Anbringung
RoHS directive
2015
CE-Kennzeichnung
für Konformitätserklä
Year of affixing CE-Marking
ine Anforderungen
n
EN 17050-1 „Allgeme
ht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für KonformitätserkläDiese Konformitätserklärung entspricht
mit den oben genannte
Europäischen Norm
Übereinstimmung
04.01.2016mit den oben genannten
rung entspricht der
des Herstellers zur
m
ng gilt weltweit als Erklärung
rungen von Anbietern“. Diese Erklärung
des Herstellers
zur Übereinstimmung
Ausstellungsdatu
Diese Konformitätserklä
gilt weltweit als Erklärung
“. Diese Erklärung
n.
internationalen und nationalen Normen.
Date of issue
rungen von Anbietern
n of
nationalen Normen.
supplier‘s declaratio
und
for
ents
nalen
requirem
internatio
Co. KG requirements for supplier‘s declaration of
GmbH &„General
ents of the a.m.
EN 17050-1 „General
Gustav Hensel
ble to the European Standard
This Declaration of Conformity is suitable
EN 17050-1
ce with the requirem
European Standard
the
to
complian
of
n
suitable
is
turer’s declaratio
wide vvalid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. This Declaration of Conformity
conformity“. The declaration is world-wide
de valid as the manufac
declaration is world-wi
national and international standards.
conformity“. The
nal standards.
national and internatio
Gutzeit
O.
Jahr der Anbringung der
- Technische Geschäftsleitung ng der
5
CE-Kennzeichnung
2015
Jahr der Anbringu
- Technical Managing Director 2015
g
Year of affixing CE-Marking
CE-Kennzeichnun
ing
Year of affixing CE-Mark
01.2016
Ausstellungsdatum
04.01.2016
04.01.2016
Date of issue
Ausstellungsdatum
Date of issue
Gustav Hensel GmbH & Co. KG
& Co. KG
Gustav Hensel GmbH
ie 2011/65/EG
RoHS Richtlinie
und ents
entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
e 2011/65/EG
directive
and is in accordance with the provisions of the following RoHS
EC-directive(s)

O. Gutzeit
- Technische Geschäftsleitung - Technical Managing Director -

Niederspannungs-Richtlinie
- 2006/95/EG (gültig bis 19. April 2016)
- 2014/35/EU (gültig ab 20. April 2016)
Low voltage directive
- 2006/95/EG (valid until 19. April 2016)
- 2014/35/EU (valid from 20. April 2016)

DN ..., KM ...

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten
internationalen und nationalen Normen.
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s declaration of
conformity“. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m.
national and international standards.
Jahr der Anbringung der
CE-Kennzeichnung
Year of affixing CE-Marking
Ausstellungsdatum
Date of issue

2012

04.01.2016

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit
- Technische Geschäftsleitung - Technical Managing Director -

Technické informace

Erklärung der EG-Konformität
G
Hersteller
Declaration of EC
C Conformity
Manufacturer

O. Gutzeit
sleitung - Technische Geschäft
g Director - Technical Managin

Infos

Aktuální Prohlášení o shodě najdete na internetu na stránkách
www.hensel-electric.de -> Produkte
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Rejstřík typů s obsahem

A
AKM 12

482

AKM 16

482

AKM 20

482

AKM 25

482

AKM 32

483

AKM 40

483

AKM 50

483

AKM 63

483

AKMF 20

96

AKMF 25
AKMF 32
AKMF 40
AKS 9
AKS 11
AKS 13,5
AKS 16
AKS 21
AKS 29
AKS 36
AKS 42
AKS 48
AM RK 15
AS 12
AS 18
ASS 12
ASS 16
ASS 20
ASS 25
ASS 32
ASS 40

96
96
96
497
497
497
497
497
498
498
498
498
246
189, 263, 399
189, 263, 399
484
484
484
484
485
485

Typ

Strana

Typ

Strana

ASS 50

485

DK 0202 R

40

ASS 63

485

DK 0400 GZ

29

AVS 16

183

DK 0400 R

41

DK 0402 A

33

DK 0402 GZ

21

DK 0402 R

40

DK 0404 GZ

21

DK 0404 R

40

DK 0600 GZ

29

DK 0604 A

33

DK 0604 GZ

22

DK 0604 R

41

DK 0606 GZ

22

DK 1000 GZ

29

DK 1006 GZ

22

DK 1010 GZ

23

DK 1600 GZ

30

DK 1610 GZ

24

DK 1616 GZ

24

DK 2500 GZ

30

DK 2516 A

34

DK 2524 S

44

DK 2525 GZ

24

DK 3500 G

30

DK 3525 S

44

DK 3534 S

44

DK 3535 G

25

DK 5000 G

31

DK 5035 S

45

DK 5054 G

25

DK 5055 G

25

B
BE 44

276, 422

BM 20G

277, 423, 492

BM 40G

277, 423, 492

D
DA 185

271

DA 240

405

DE 9220

106

DE 9221

107

DE 9225

106

DE 9226

107

DE 9320 Z

102

DE 9321

104

DE 9325 Z

102

DE 9326

104

DE 9330

103

DE 9331

105

DE 9340

103

DE 9341

104

DE 9345

102

DE 9346

104

DE 9350

103

DE 9351

105

DE MB 10

108

DK 0200 GZ

29

DK 0200 R

41

DK 0202 GZ

21

DK BS 5

Rejstřik typů
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E

DK BZ 5

114

DK KH 02

111

DK KH 04

111

EDK 16

DK KH 06

111

DK KL 02

Typ

Strana

FC PE 10

269, 412

FC PE 30

413

480

FC PN 10

412

EDK 20

480

FC PN 20

268

111

EDK 25

480

FC PN 30

413

DK KL 04

111

EDK 32

480

FC PN 60

413

DK KL 06

111

EDK 40

480

FK 0402

85

DK KS 10

112

EDKF 20

97

FK 0404

85

DK KS 16

112

EDKF 25

97

FK 0604

86

DK KS 25

112

EDKF 32

97

FK 0606

86

DK KS 35

113

EDKF 40

97

FK 1606

87

DK KS 50

113

EDR 16

481

FK 1608

87

DKL 04

113

EDR 20

481

FK 1610

88

DK TS 02

110

EDR 25

481

FK 1616

88

DK TS 04

110

EDR 32

481

FK 5000

94

DK TS 06

110

EDR 40

481

FK 5110

94

DK TS 10

110

EKA 20

100, 115

FK 5120

95

DK TS 16

110

ERA 20

100, 115

FK 5210

95

DK TS 25

110

ESM 16

478

FK 5220

95

DK TS 35

110

ESM 20

478

FK 6505

92

DK TS 50

110

ESM 25

478

FK 9025

90

DK ZE 10

105, 108

ESM 32

478

FK 9105

90

DP 9020

100

ESM 40

478

FK 9255

91

DP 9025

99

EVS 16

183

FK 9259

93

DP 9026

42

FP 0100

219

DP 9220

100

F

FP 0101

219

DP 9221

99

FC BS 5

187, 269, 412

FP 0120

222

DP 9222

99

FC BS 6

187

FP 0121

222

DPC 9225

99

FC L 10

412

FP 0140

213

100, 115

FC L 45

113

FP 0141

213

280, 426, 469

FC N 10

412

FP 0150

216

FC N 30

413

FP 0151

216

DPS 02
DS 1

Typů

Strana

544 | www.hensel-electric.cz

Rejstřík typů s obsahem

Typ

Strana

Typ

Strana

FP 0210

219

FP 1107

232

FP 5101

252

FP 0211

220

FP 1108

226

FP 5102

253

FP 0230

222

FP 1109

226

FP 5103

252

FP 0231

223

FP 1211

229, 237

FP 5104

253

FP 0240

213

FP 1215

230

FP 5201

254

FP 0241

214

FP 1216

233

FP 5202

254

FP 0250

216

FP 1217

233

FP 5211

255

FP 0251

217

FP 1218

227

FP 5213

255

FP 0310

220

FP 1219

226

FP 5216

257

FP 0311

220

FP 1249

236

FP 5312

256

FP 0330

223

FP 1315

231

FP 5325

257

FP 0331

223

FP 1316

234

FP AL 40

281

FP 0340

214

FP 1317

234

FP AP 10

262

FP 0341

214

FP 1318

228

FP AP 20

262

FP 0350

217

FP 1319

227

FP AP 21

244

FP 0351

217

FP 1349

236

FP AP 30

262

FP 0400

221

FP 1406

235

FP AP 40

262

FP 0401

221

FP 1408

228

FP AP 41

244

FP 0411

221

FP 1409

228

FP BA 70

244

FP 0420

224

FP 1415

231

FP BF 18

276

FP 0421

224

FP 1417

235

FP BF 27

276

FP 0431

224

FP 1418

229

FP BF 36

276

FP 0440

215

FP 1439

237

FP BZ 13

261

FP 0441

215

FP 2211

239

FP CB 210

259

FP 0450

218

FP 2212

240

FP DB 27

278

FP 0451

218

FP 2213

240

FP DB 36

278

FP 0461

215

FP 2312

239

FP DS 02

260

FP 0471

218

FP 3212

242

FP FC 24

268

FP 1100

237

FP 3402

242

FP FC 36

268

FP 1101

236

FP 4211

249

FP FC 051

269

FP 1105

230

FP 4212

249

FP FC 054

268, 269

FP 1106

232

FP 4312

250

FP FG 200

274
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FP FG 222

274

FP TW 27

263

K 2404

27, 37

FP FG 272

275

FP TW 36

263

K 2405

28, 38

FP FG 273

275

FP VP 18

272

K 7004

26

FP FG 282

275

FP VP 27

272

K 7005

26

FP FG 300

275

FP VP 36

272

K 7042

36

FP FG 331

275

FP VS 10

273

K 7051

35

FP FM 225

274

FP VS 20

273

K 7052

36

FP FM 232

274

FP VS 30

273

K 7055

26

FP FM 240

274

FP VS 40

273

KBM 20

487

FP FM 263

274

FP WT 1

272

KBM 25

487

FP GS 27

275

FP ZE 272

275

KBM 32

488

FP GV 10

279

FP ZR 30

260

KBM 40

488

FP MP 10

261

FP ZR 40

260

KBS 20

489

FP MP 20

261

KBS 25

489

FP MP 30

261

G

KBS 32

490

FP MP 40

261

KBS 40

490

FP MS 1

281

FP PL 2

262

FP PL 3

279

FP ST 25

264

FP SV 25

243

FP TA 1

280

FP TS 1

279

FP TS 2

279

FP TS 27

260

FP TS 36

260

FP TS 54

260

FP TW 1

279

FP TW 2

280

FP TW 3

280

FP TW 4

280

FP TW 18

263
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GH 0350

83

GH 0500

83

GH 0850

83

GH 1200

83

K
K 0100

460

K 0101

460

K 0200

461

K 0201

461

K 0300

462

K 0301

462

K 0400

463

K 0401

463

K 1204

27, 36

K 1205

27, 37

K 2401

38

KF 0200 B

64

KF 0200 C

71

KF 0200 G

57

KF 0200 H

68

KF 0202 B

60

KF 0202 G

53

KF 0400 B

64

KF 0400 C

71

KF 0400 G

57

KF 0400 H

68

KF 0402 B

60

KF 0402 G

53

KF 0404 B

60

KF 0404 G

53

KF 0600 B

64

KF 0600 C

71

Rejstřík typů s obsahem
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KF 0600 G

57

KF 3535 B

63

KS 16 Z

402

KF 0600 H

68

KF 3535 G

56

KS 35 F

246, 402

KF 0604 B

61

KF 3550 A

34

KS 35 Z

402

KF 0604 G

54

KF 5000 B

66

KS 70 F

246, 402

KF 0606 B

61

KF 5000 C

73

KS 70 Z

402

KF 0606 G

54

KF 5000 G

59

KS 120 F

402

KF 1000 B

64

KF 5000 H

70

KS 120 Z

402

KF 1000 C

72

KF 5050 A

35

KS 150

402

KF 1000 G

57

KF 5050 B

63

KS 185

402

KF 1000 H

69

KF 5050 G

56

KS 240/12

KF 1006 B

61

KG 9001

457

KS 240 V

402

KF 1006 G

54

KG 9001 IN

458

KS 300

402

KF 1010 B

62

KG 9002

457

KST 70

493

KF 1010 G

55

KG 9002 IN

459

KV 1503

138

KF 1600 B

65

KG 9003

458

KV 1504

140

KF 1600 C

72

KG 9003 IN

459

KV 1506

142

KF 1600 G

58

KG MP 01

183, 465

KV 1509

144

KF 1600 H

69

KG MP 02

183, 465

KV 1512

146

KF 1610 B

62

KG MP 03

183, 465

KV 1518

148

KF 1610 G

55

KG PN 01

187, 466

KV 1603

138

KF 1616 B

62

KG PN 02

187, 466

KV 1604

140

KF 1616 G

55

KG PN 03

187, 466

KV 1606

142

KF 2500 B

65

KG TS 01

184, 465

KV 1609

144

KF 2500 C

72

KG TS 02

184, 465

KV 1612

146

KF 2500 G

58

KG TS 03

184, 465

KV 1618

148

KF 2500 H

69

KHR 01

105, 108, 115, 184, 493

KV 1712

168

KF 2525 B

63

KHR 02

105, 108, 115, 184, 493

KV 1718

168

KF 2525 G

56

KKL 25

411

KV 2524

150

KF 3500 B

65

KKL 34

270, 414

KV 2536

152

KF 3500 C

73

KKL 48

270, 414

KV 2624

150

KF 3500 G

58

KKL 54

270, 414

KV 2636

152

KF 3500 H

70

KS 16 F

246, 402

KV 2724

169

246, 402
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KV 2736

169

KV 9224

149

KV FC 24

186

KV 3536

154

KV 9230

173

KV FC 36

186

KV 3554

158

KV 9236

151

KV NP 16

186

KV 3636

154

KV 9325

177

KV NP 32

186

KV 3654

158

KV 9330

174

KV PC 6103

161

KV 3736

170

KV 9331

179

KV PC 6104

162

KV 3754

170

KV 9336

153

KV PC 6106

163

KV 4548

156

KV 9337

181

KV PC 6109

164

KV 4648

156

KV 9338

181

KV PC 8104

162

KV 4748

171

KV 9339

181

KV PC 8109

164

KV 5103

138

KV 9350

175

KV PC 9103

161

KV 5104

140

KV 9354

157

KV PC 9104

161

KV 5106

142

KV 9363

177

KV PC 9106

162

KV 5109

144

KV 9440

174

KV PC 9109

164

KV 8103

137

KV 9448

155

KV PC 9112

165

KV 8104

139

KV BP 04

188

KV PC 9224

165

KV 8106

141

KV BP 09

188

KV PC 9336

166

KV 8109

143

KV EB 03

188

KV PC 9448

166

KV 8112

145

KV EB 04

188

KV PL 2

189

KV 8118

147

KV EB 06

188

KV PL 3

189

KV 8224

149

KV EB 09

188

KV 8236

151

KV EB 12

188

L

KV 8336

153

KV EB 18

188

KV 8354

157

KV ES 1

189

KV 8448

155

KV ES 2

189

KV 9103

137

KV ES 3

189

KV 9104

139

KV FC 03

185

KV 9106

141

KV FC 04

185

KV 9109

143

KV FC 06

185

KV 9112

145

KV FC 09

185

KV 9118

147

KV FC 12

185

KV 9220

173

KV FC 18

186
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LDM 25 B

114

LDM 25 G

114

LDM 32 B

114

LDM 32 G

114

M
Mi 90100

309

Mi 90101

313

Mi 90200

309

Mi 90201

313

Rejstřík typů s obsahem
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Mi 90210

309

Mi 92310

331

Mi 93463

342

Mi 90211

313

Mi 92400

332

Mi 93464

342

Mi 90220

310

Mi 92410

332

Mi 93465

342

Mi 90221

314

Mi 92413

332

Mi 94150

350

Mi 90300

310

Mi 92800

333

Mi 94205

350

Mi 90301

314

Mi 93220

336

Mi 94250

350

Mi 90310

310

Mi 93221

337

Mi 94350

351

Mi 90311

314

Mi 93222

337

Mi 94451

352

Mi 90400

311

Mi 93225

335

Mi 94452

352

Mi 90401

315

Mi 93226

335

Mi 95150

353

Mi 90410

311

Mi 93227

336

Mi 95250

353

Mi 90411

315

Mi 93230

346

Mi 95451

353

Mi 90600

311

Mi 93231

347

Mi 95452

354

Mi 90601

315

Mi 93232

347

Mi 95853

354

Mi 90800

312

Mi 93235

345

Mi 96202

380

Mi 90801

316

Mi 93236

345

Mi 96204

380

Mi 91111

326

Mi 93237

346

Mi 96206

381

Mi 91112

324

Mi 93260

340

Mi 96212

356

Mi 91220

324

Mi 93261

341

Mi 96213

356

Mi 91222

326

Mi 93262

341

Mi 96214

357

Mi 91224

324

Mi 93263

339

Mi 96226

364

Mi 91281

329

Mi 93264

339

Mi 96227

364

Mi 91333

326

Mi 93265

340

Mi 96228

365

Mi 91336

325

Mi 93423

338

Mi 96252

374

Mi 91440

328

Mi 93424

338

Mi 96255

374

Mi 91443

328

Mi 93425

338

Mi 96256

374

Mi 91444

327

Mi 93426

343

Mi 96352

375

Mi 91448

325

Mi 93427

343

Mi 96355

375

Mi 91683

328

Mi 93428

344

Mi 96356

375

Mi 91684

325

Mi 93435

348

Mi 96422

357

Mi 92200

331

Mi 93436

348

Mi 96423

358

Mi 92300

331

Mi 93437

348

Mi 96424

358
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Mi 96426

365

Mi 96646

372

Mi 98322

435

Mi 96427

366

Mi 96652

378

Mi 98333

436

Mi 96428

366

Mi 96655

378

Mi 98824

437

Mi 96432

359

Mi 96656

378

Mi 98834

437

Mi 96433

359

Mi 96856

379

Mi 99100

317

Mi 96434

360

Mi 97103

383

Mi 99101

320

Mi 96436

295, 367

Mi 97104

383

Mi 99200

317

Mi 96437

367

Mi 97216

384

Mi 99201

320

Mi 96438

368

Mi 97256

384

Mi 99210

317

Mi 96452

377

Mi 97416

388

Mi 99211

320

Mi 96455

377

Mi 97425

388

Mi 99300

318

Mi 96456

377

Mi 97431

390

Mi 99301

321

Mi 96457

376

Mi 97432

390

Mi 99310

318

Mi 96458

376

Mi 97434

390

Mi 99311

321

Mi 96459

376

Mi 97440

389

Mi 99400

318

Mi 96461

360

Mi 97445

386

Mi 99401

321

Mi 96462

361

Mi 97455

385

Mi 99410

319

Mi 96463

361

Mi 97456

385

Mi 99411

322

Mi 96465

370

Mi 97665

386

Mi AL 40

116, 427

Mi 96466

370

Mi 97836

391

Mi BA

419

Mi 96467

371

Mi 97865

387

Mi BA 6

419

Mi 96474

362

Mi 97866

387

Mi BE

419

Mi 96475

362

Mi 98014

431

Mi BF 44

422

Mi 96476

363

Mi 98020

432

Mi BS 6

426

Mi 96477

363

Mi 98030

432

Mi BS 12

427

Mi 96478

373

Mi 98040

433

Mi BZ 11

397

Mi 96479

373

Mi 98050

433

Mi BZ 13

397

Mi 96632

368

Mi 98064

431

Mi CB 10

393

Mi 96634

369

Mi 98070

434

Mi DA 61

406

Mi 96636

369

Mi 98080

434

Mi DA 62

406

Mi 96642

371

Mi 98090

435

Mi DA 72

407

Mi 96644

372

Mi 98124

436

Mi DA 74

407
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278, 424

Mi DB 15

Typ
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Mi KL 6

426

Mi SV 25

419

424

Mi KL 12

426

Mi SV 45

419

Mi DB 30

424

Mi KR 1

429

Mi TS 15

395, 467

Mi DR 04

425, 469

Mi MP 1

396, 467

Mi TS 30

395, 467

Mi DS 25

395

Mi MP 2

396, 467

Mi TS 45

395, 467

Mi DS 50

395

Mi MP 3

396, 468

Mi TS 60

395, 467

Mi DV 01

425, 468

Mi MP 4

396, 468

Mi VE 120

408

Mi EP 01

398

Mi MP 8

396

Mi VE 125

408

Mi EP 02

398

Mi MS 2

427

Mi VE 240

408

Mi EP 03

398

Mi NK 1

410

Mi VE 245

409

Mi EP 04

398

Mi NK 2

410

Mi VE 302

409

Mi EP 12

399

Mi NK 3

410

Mi VE 303

409

Mi EP 24

399

Mi NK 4

410

Mi VE 304

410

Mi EP 36

399

Mi NK 14

413

Mi VS 100

265, 404

Mi EP 48

399

Mi PL 2

425, 468

Mi VS 160

265, 404

Mi FM 15

420

Mi RS 18

418

Mi VS 250

265, 404

Mi FM 20

420

Mi RS 27

418

Mi VS 400

404

Mi FM 25

420

Mi RS 33

418

Mi VS 630

404

Mi FM 32

420

Mi SA 2

Mi VV 4

429

Mi FM 40

117, 420

Mi SK 01

427

Mi WD 2

419

Mi FM 50

117, 421

Mi SN 4

425, 468

Mi WT 1

419

Mi FM 60

117, 421

Mi SR 4

425, 468

Mi ZE 62

118, 422

Mi FM 63

117, 421

Mi SS 22

264, 400

Mi ZR 4

394, 470

Mi FP 15

420

Mi SS 25

400

Mi ZR 8

394

Mi FP 20

420

Mi SS 40

400

Mi ZS 11

425, 468

Mi FP 38

421

Mi SS 45

400

Mi ZS 12

425, 469

Mi FP 70

117, 421

Mi SS 63

400

Mi ZS 20

426, 469

Mi FP 72

117, 421

Mi ST 25

401

Mi ZS 30

429, 469

Mi FP 82

118, 421

Mi ST 41

401

Mi ZS 40

426, 469

Mi GS 30

422

Mi ST 63

401

Mi ZS 60

426, 469

Mi HS 20

415

Mi SU 00

417

MK 0105

415

Mi K3

429

Mi SV 2

425

MK 0106

415

118, 427
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Rejstřík typů s obsahem

Typ

Strana

MK 0107

415

RK 1024 T

MK 0108

416

MK 0109

416

S

MN ST 00

417

MS NH 00

417

MX 0101

428

MX 0105

428

MX 0111

428

MX 0112

428

N

51

S 7 KB

429

Ste 11

495

Ste 11 V

496

Ste 16

495

Ste 16 V

496

Ste 21

495

Ste 21 V

496

Ste 29

495

Typ

Strana

WP 0202 G

75

WP 0402 B

79

WP 0402 G

75

WP 0404 B

80

WP 0404 G

76

WP 0604 B

80

WP 0604 G

76

WP 0606 B

81

WP 0606 G

77

WP 1006 B

81

WP 1006 G

77

WP 1010 B

82

WP 1010 G

78

429

Ste 29 V

496

NH RT 00C

244

Ste 36

495

NH SU 00

417

Ste 36 V

496

NZ KL 54

427

STM 16

479

STM 20

479

Z RK 19

428

STM 25

479

Z RKW 19

429

STM 32

479

Z RKZ 19

429

STM 40

479

ZS RS 18

244

Opravný lak RAL 7016

281, 428

P

U

PLS 06

116
US 1

R
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N 7 KB

O

Typů

Typ

280

V

RK 0203 T

47

RK 0205 T

47

RK 0207 T

48

RK 0405 T

48

RK 0610 T

49

RK 0612 T

49

RK 0614 T

50

RK 1019 T

50
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VA 400

271, 405

VA 630

405

VSB 13

491

VSB 21

491

W
WP 0202 B

79

Z
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