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Sisällysluettelo

Tekniset tiedot 322 - 337

Tuotekohtainen sisällysluettelo 338 - 350

Esittely/Palvelut 3 - 7

KV-moduulikotelot 120 - 159
63 A:han, 3 - 54 moduulia, IP 54-65

Ovellinen keskusjärjestelmä 160 - 227
250 A:han, IP 66

Mi keskusjärjestelmä 228 - 299
630 A:han, IP 54-65

Läpiviennit 300 - 321

Jakorasiat 8 - 119
1.5 - 240 mm
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Johtamista innovaatiolla
 ja laadulla

Kansainvälisesti
liikkeellä
Tytäryhtiöitä ulkomailla:  

-  Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, 

Kiinan kansantasavalta, Intia, 

Turkki ja Venäjä

- Kumppaneita yli 60 maassa

Gustav Hensel GmbH & Co. KG on johtava yritys, joka on erikoistunut kehittämään ja 

valmistamaan innovatiivisia ratkaisuja sähköasennus- ja keskusjärjestelmiä talotekniikassa. 

Vuonna 1931 perustettu Hensel on nykyään maailmanlaajuisesti toimiva yritysrypäs, jolla 

on noin 850 työntekijää, joista 590 työskentelevät Saksassa. 

Saksan Lennestadtissa sijaitsevan emoyhtiön lisäksi useissa maissa toimivien tytäryhtiöi-

den ja edustajiensa ansiosta yhtiö voi taata jatkuvan ja vahvan läsnäolon kansainvälisillä 

markkinoilla.

Olosuhteet voivat vaatia erityistä asennus-

teknologiaa ympäristön vaikutuksia, 

pölyä kosteutta vastaan. Henseliltä löydät 

luotettavat ja turvalliset sekä innovatiiviset 

ratkaisut.

Laaja valikoima nykyaikaisia sähköasen-

nus- ja keskusjärjestelmiä kansallisiin ja 

kansainvälisiin tarpeisiin sovitettuna kansal-

lisiin ja asiakkaan vaatimuksiin. Hensel on 

eräs markkinajohtajista talotekniikan alalla.

Uusinta teknologiaa, 
 älykästä logistiikkaa

 Uusinta automatisoitua valmistus-

teknologia kahdessa paikassa Saksassa

 Edistyneet valmistusprosessit metal-

linkäsittelyyn ja pinnoittamiseen 

 Kokeneet ja pätevät työntekijät sekä 

nykyaikainen suunnittelu ja valmistus-

välineet mahdollistavat erinomaiset 

tuotteet

 Logistiikka- ja varastointiprosessin

koordinointia ja hallintaa, toimitukset

ympäri maailmaa
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PASSION FOR POWER.

Hensel tarkoittaa testattua laatua
 muovien pitkä käyttöikä

 oikosulun kestävät ominaisuudet

 testattu sähkömagneettiseen 

yhteensopivuuteen (EMC-testit)  

 palokäyttäytyminen

 lämpötilan nousun rajat

 toimintatestaus 

 IP-kotelointiluokka 

 pöly- ja vesisuojaus

 iskunkestävyys 

 lämpötilankestävyys

 korroosionkestävyys

 mittatarkistus 3D-konenäöllä

Korkealaatuiset ja luotettavat 
sähkötekniset tuotteet

 asuin- ja muissa rakennuksissa

 aurinkosähkölaitoksissa 

 autoteollisuudessa 

 hotelleissa ja elokuvateattereissa

 huoltoasemilla ja polttoaineen jakelussa

 kaivosteollisuudessa  

 kauppa- ja vapaa-ajan keskuksissa

 kouluissa ja yliopistoissa

 kylmävarastoissa

 maataloudessa ja maanviljelyssä

 merenkulussa

 metalli-, puu- ja paperiteollisuudessa

 pankeissa ja vakuutusyhtiöissä

 sairaaloissa ja klinikoilla

 sementtitehtailla  

 stadioneilla ja urheilukeskuksissa

 telekommunikaatioyrityksissä

  teollisuudessa sekä liikekiinteistöissä 

 tunneli- ja tietyömailla

  vedenpuhdistus- ja jätevedenkäsittely-

laitoksissa

 voimaloissa 

Korkeat laatuvaatimuksemme 

muodostavat asiakkaidemme tule-

vaisuuden edun kilpailukyvyssä.  

Kaikki Henselin tuotantolaitokset ovat 

sertifi oituja ja täyttävät 

DIN EN ISO 9001:2008 vaatimukset.

 Sisäinen laadunhallinta 

 Edistyneet testausmenetelmät 

Certified
Management
System

DIN EN ISO 9001:200879
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Käyttöalueet
Henselin tuotteet takaavat turvallisuuden

Aina kun pölyiset ja kosteat ympäristöolosuhteet asettavat korkeita 

vaatimuksia sähköasennuksille, tarvitaan sstandardinmukaisia, 

korkealaatuisia sähköasennuksia luotettavaan ja turvalliseen 

sähkönjakeluun.

made in GERMANY
since 1931
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Palvelut ja koulutukset

Sosiaalinen
media

Henselin uutiset Facebookissa!

facebook.com/apstek

Seuraa meitäTwitterissä!

twitter.com/apstek

Henselin videot YouTubessa!

youtube.com/henselelectric

aalinen
a
enselin uutiset Facebookissa!

cebook.com/apstek

euraaa mmeieitätäTwTwititteteririssssä!ä!

witter.com/apstek

eensnselleliniin vvvididideoeoeottt YoYoYouTuTuTubububesesssaasasa!!!

outube.com/henselelectric

Lataukset
Latausprotaalissamme tarjoamme useita katalogeja, 

tuotetietoja ja informatiivisia materiaaleja. 
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Löydä asennusvideomme, 

tuote-etumme ja tuotteidemme  käyttöohjeet lyhyesti,

informatiivisia spots kanavallamme: youtube.com/henselelectric

Videot

Saa lisää tietoa yrityksestämme
mainosvideoltamme!

Lataa Hensel appsi ja ole aina ajantasalla.

Lataa ne Google Play Storesta tai virallisesta Applen iTunes kaupasta.

Hensel  APP
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Palvelut ja koulutukset

Liikkuvat
näyttelyt
Kansalliset ja kansainväliset liikkuvat 

näyttelyt ratkaisuille ja 

uutuuksille

Messut
Kansalliset ja kansainväliset

Asiantunteva
kumppaninne
Nopeaa tukea ongelmiin paikan päällä

Suunnittelun
apuväline
 suunnitteluohjelma

Koulutukset
Pätevät luennoitsijat, modernit seminaarit ja koulutustilat sekä

viimeisimmät esitystekniikat.

Mukautettuja ratkaisuja
 Kotelot asiakkaan toiveiden mukaan yksilöllisiin ratkaisuin

 Standardin mukaiset asiakaskohtaiset ratkaisut


