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Indhold

KV små fordelingstavler 142 - 185

3 - 54 moduler

Fordelingstavler med dør 186 - 287

op til 250 A

Mi kasser 288 - 391

op til 630 A

Tomme kasser iht. IEC 62208 392 - 417

til brugerdefi nerede løsninger og 

individuelle anvendelser

DK Forgreningsdåser 8 - 141

1,5 op til 240 mm
2

Kabelgennemføringer 418 - 441

Indeks 482 - 498

Tekniske specifikationer 442 - 481
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Førende inden for innovation og kvalitet

Gustav Hensel GmbH & Co. KG er markedsledende og har specialiseret sig i fremstillingen 

af innovative elektriske installationer og fordelingssystemer til bygningsfaciliteter. Hensel blev 

grundlagt i 1931 og er i dag en virksomhed, som er aktiv over hele verden med cirka 820 

medarbejdere, heraf 550 i Tyskland.

Sammen med moderselskabet i Lennestadt i Tyskland sørger datterselskaber og repræsen-

tanter på vigtige udenlandske markeder for en konstant, stærk international tilstedeværelse.

Overalt hvor miljøpåvirkninger, støv og 

fugtighed kræver særlig sofi stikeret instal-

lationsteknologi, sikrer Hensels innovative 

løsninger en pålidelig og sikker energidistri-

bution. 

Udvalget af moderne elektriske installations- 

og fordelingssystemer til både national og 

international anvendelse har gjort Hensel 

til en af markedslederne inden for elektrisk 

energidistribution i lavspændingssektoren.

Avanceret teknik, 
smart logistik
 Meget avancerede automatiserede plast-

støbemaskiner på to anlæg

 Avanceret fremstillingsproces til metalforar-

bejdning og overfladebehandling

Internationalt 
repræsenteret
Udenlandske datterselskaber: 

-  Tjekkiet, Ungarn, Polen, Folkerepu-

blikken Kina, Indien, Tyrkiet, Rusland, 

De Forenede Arabiske Emirater

- Partnere i mere end 60 lande

 Højt kvalificerede medarbejdere og moder-

ne maskineri sikrer førsteklasses formstøb-

nings- og metalforarbejdningsværktøj

 Koordinering og styring af logistik og lager-

processer, forsendelser til hele verden
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Hensel står for testet kvalitet

 Plastmaterialer med lang holdbarhed

 Brydeevne ved kortslutning

 Tests for elektromagnetisk følsomhed 

(EMC-tests) 

 Brandforhold

 Temperaturstigningsgrænse

 Funktionelle tests 

 IP beskyttelsesklasse 

(støv- og vandbeskyttelse)

 Slagstyrke

 Temperaturmodstand

 Korrosionsbeskyttelse

 Målkontrol med struktureret lysprojektion

Elektrotekniske produktioner af 
højeste kvalitet og pålidelighed

 Landbrug

 Bilindustrien

 Banker og forsikringsselskaber

 Cementfabrikker 

 Køle- og frysehuse

 Benzinstationer og rørledninger

 Hospitaler og klinikker

 Hoteller og biografkomplekser

 Bygninger til industrielle, kommercielle og erhvervsformål

 Fritids- og indkøbscentre (storcentre)

 Marinemiljøer

 Metal-, træ- og papirprocessorer

 Minedrift 

 Solcelleanlæg 

 Kraftværker 

  Bygninger til både beboelses- 

og andre formål

 Skoler og universiteter

 Stadioner og sportscentre

 Telekommunikation

 Trafi kanlæg 

 Tunneller og vejanlæg

 Vandværker og vandrensningsanlæg 

Høje kvalitetsstandarder garanterer vores 

kunders konkurrencefordel i fremtiden. 

Alle Hensels produktionsfaciliteter er certi-

fi cerede og opfylder kravene i standarden 

DIN EN ISO 9001:2008

Intern kvalitetsstyring

 Avancerede testmetoder

Anvendelsesområder
Hensels produkter garanterer sikkerhed inden for

Overalt hvor lokale støvede og fugtige miljøforhold stiller store krav til de elek-

triske installationer kræves produkter af højeste kvalitet, som opfylder kravene i 

de standarder, som er nødvendige for at sikre en pålidelig og sikker strømforde-

ling i lavspændingssektoren. 

made in GERMANY
since 1931



Sociale Medier

Hensel News på Facebook!

facebook.com/henselelectric

Følg os på Twitter!

twitter.com/henselelectric

Hensel-videoer på YouTube!

youtube.com/henselelectric

Hent vores gratis Hensel APP, så du altid er opdateret 

Du kan fi nde app'en i Google Play Store og i Apple iTunes Store.

Hensel APP

Downloads
I vores downloadportal tilbyder vi forskellige kataloger, produktoplysnin-

ger og informationsmateriale. 

Lær mere om firmaet i vores præsentationsvideo!

Se monteringsvideoer, kortfattede beskrivelser om fordele ved produkterne,  

manualer og korte, informative spots på youtube.com/henselelectric

Videoer
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Mobile 
udstillinger
Mobile udstillinger om systemløsninger og 

ny teknik internationalt såvel som nationalt

Udstillinger
Internationalt og nationalt

Din kompetente partner
Hurtig support på stedet ved akutte problemer

Hjælp til 
planlægning
 Planlægningssoftware

www.enyguide.eu

 Portal I 61439

Supportplatformen for distributi-

onsteknologi følger med i den nye 

IEC 61439-standard på

www.hensel-electric.de/61439

 Design- og monteringsguide for 

fordelingstavler på op til 630 A iht. 

IEC 61439 / EN 61439

Kurser
Højt kvalificerede undervisere, moderne seminarer og kursuslokaler samt den nyeste 

præsentationsteknik.

Kundetilpassede løsninger
 Kasser til individuelle anvendelser på kundens anmodning

 Individuelle løsninger, som opfylder kravene i standarderne


