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KV-kiselosztók 63 A-ig
• 3 - 54 osztásegység

• Védettség IP 54-65 

• II. érintésvédelmi osztály, �

•  DIN 43871 / MSZ EN 61439-3 szerint

• Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Előnyök és a termékkínálat áttekintése 140-141

Kismegszakító szekrények,

kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 142-164

Kismegszakító szekrények,

„időjárásálló“, kültéri szerelési munkákhoz 165-170

Kismegszakító szekrények,

a kezelést nem igénylő készülékek elhelyezésére szolgáló hellyel 171-173

Biztosító szekrények 174-175

Üres szekrények 176-177

Fogyasztásmérő szekrények 178-179

Tartozékok 180-187

Műszaki adatok 188-195

További műszaki információk: 

www.hensel.hu -> Termékek
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 Integrált tartozékfiók - mindennek megvan a 

maga helye

 Kalapsínek beépített végbakkal megkönnyítik a 

moduláris készülékek pontos elhelyezését

 Az alacsony oldalfalak megkönnyítik a szerelési 

munkát. Kényelmes hozzáférést biztosítanak a 

vezetékezéshez

 Kompakt, felhasználóbarát megoldás a kábelek 

bevezetésére,  kábelbevezető burkolattal

 Egy ajtó mögött elérhető az összes készülék
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Praktikus megoldások okos szerelőknek

KV-kiselosztók

Osztásegység

(1 TE = 18 mm)

 

FIXCONNECT®

kapcsokkal

146 - 156 old.

 
Kapcsok 

nélkül

146 - 156 old.

 
FIXCONNECT®

kapcsokkal

146 - 156 old.

 
Kapcsok 

nélkül

146 - 156 old.

 
„időjárásálló“ 

164 - 167 old.

 
Extra KV

169 - 171 old.

3 osztásegység

1 soros 

3 modul/sor

KV 1503 KV 1603 KV 9103 KV 8103 KV PC 9103

4,5 osztásegység

1 soros 

4,5 modul/sor

KV 1504 KV 1604 KV 9104 KV 8104
KV PC 8104

KV PC 9104

6 osztasegyseg

1 soros

6 modul/sor

KV 1506 KV 1606 KV 9106 KV 8106 KV PC 9106

9 osztasegyseg

1 soros 

9 modul/sor

KV 1509 KV 1609 KV 9109 KV 8109
KV PC 8109

KV PC 9109

12 osztasegyseg

1 soros 

12 modul/sor

KV 1512 KV 1612 KV 9112 KV 8112 KV PC 9112 KV 9220

18 osztasegyseg

1 soros 

18 modul/sor

KV 1518 KV 1618 KV 9118 KV 8118 KV 9230

24 osztasegyseg

2 soros 

12 modul/sor

KV 2524 KV 2624 KV 9224 KV 8224 KV PC 9224 KV 9330

36 osztasegyseg

2 soros 

18 modul/sor

KV 2536 KV 2636 KV 9236 KV 8236 KV 9350

36 osztasegyseg

3 soros 

12 modul/sor

KV 3536 KV 3636 KV 9336 KV 8336 KV PC 9336 KV 9440

48 osztasegyseg

4 soros 

12 modul/sor

KV 4548 KV 4648 KV 9448 KV 8448 KV PC 9448

54 osztasegyseg

3 soros 

18 modul/sor

KV 3554 KV 3654 KV 9354 KV 8354

Termékkínálat áttekintése
Kismegszakító szekrények
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 KV-kiselosztók 

 Kismegszakító szekrények

k  ábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

 

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Integrált tartozékfiók - mindennek megvan a maga helye

   Végbakkal ellátott kalapsín készülékek beépítéséhez

   V2A rozsdamentes csavarok

   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika PE- és N kapcsokhoz

   Rézvezetékek bekötése

   A KV-kiselosztók az akár négy részre bontható N kapocsnak köszönhetően 

lehetővé teszik az áramvédő kapcsolók (RCD) további költségek és kiegészítő 

elemek nélküli alkalmazását!

   12–54 osztásegység: takarósávok a nem használt készülékkivágásokhoz mellékelve

   3–9 osztásegység: kitörhető készülékkivágások

   Alapanyag: polisztirol

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 750 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035  
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9103 

     3 osztásegység: 1 x 3 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 1 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 10 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��

��
� ��

���

�

��

��

�� ��

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV 8103 

     3 osztásegység: 1 x 3 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 10 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV 1503 

     3 osztásegység: 1 x 3 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 1 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 10 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 3–9 osztásegység: kitörhető 

készülékkivágások 
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 KV 1603 

     3 osztásegység: 1 x 3 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 10 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
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���

��

��

��

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9104 

     4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV 8104 

     4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV 1504 

     4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 3–9 osztásegység: kitörhető 

készülékkivágások 
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 KV 1604 

     4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9106 

     6 osztásegység: 1 x 6 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 13 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
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�

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 8106 

     6 osztásegység: 1 x 6 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 13 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
�
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1506 

     6 osztásegység: 1 x 6 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 13 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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�

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 3–9 osztásegység: kitörhető 

készülékkivágások 
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 KV 1606 

     6 osztásegység: 1 x 6 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 13 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
�
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9109 

     9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��

��

�� �
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 8109 

     9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
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�����
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1509 

     9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 3–9 osztásegység: kitörhető 

készülékkivágások 
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 KV 1609 

     9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9112 

     12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 3 x 25 mm², 

12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 2 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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 8112 

     12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 1612 

     12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 1512 

     12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 3 x 25 mm², 

12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 2 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9118 

     18 osztásegység: 1 x 18 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 4 x 25 mm², 

16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika,

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 3 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 33 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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 8118 

     18 osztásegység: 1 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 33 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 1618 

     18 osztásegység: 1 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 33 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 1518 

     18 osztásegység: 1 x 18 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 4 x 25 mm², 

16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika,

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 2 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 33 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9224 

     24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm 

   2 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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 8224 

     24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 2624 

     24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 2524 

     24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm 

   2 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9236 

     36 osztásegység: 2 x 18 x 18 mm 

   2 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 8 x 25 mm², 

32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 38 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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 8236 

     36 osztásegység: 2 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 38 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 2636 

     36 osztásegység: 2 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 38 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 2536 

     36 osztásegység: 2 x 18 x 18 mm 

   2 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 8 x 25 mm², 

32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 38 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9336 

     36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm 

   3 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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1xø16,5-29 mm
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4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 8336 

     36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   3 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 3636 

     36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   3 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
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4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 3536 

     36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm 

   3 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 

��
�

��

���

��

���

��
�

��

���

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9448 

     48 osztásegység: 4 x 12 x 18 mm 

   4 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 43 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 34 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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4xø12-20 mm
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4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  

 KV 8448 

     48 osztásegység: 4 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   4 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 43 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 34 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 4548 

     48 osztásegység: 4 x 12 x 18 mm 

   4 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 43 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 34 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 4648 

     48 osztásegység: 4 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   4 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 43 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 34 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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1xø16,5-29 mm  
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9354 

     54 osztásegység: 3 x 18 x 18 mm 

   3 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 8 x 25 mm², 

32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 50 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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1xø16,5-29 mm
8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20  

 KV 8354 

     54 osztásegység: 3 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   3 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 50 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV 3654 

     54 osztásegység: 3 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   3 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 50 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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1xø16,5-29 mm
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8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
8xM20  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 3554 

     54 osztásegység: 3 x 18 x 18 mm 

   3 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 8 x 25 mm², 

32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 50 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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8xM20  
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 KV-kiselosztók 

 Kismegszakító szekrények

  "időjárásálló", kültéri szerelési munkákhoz

 

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Integrált tartozékfiók - mindennek megvan a maga helye

   Végbakkal ellátott kalapsín készülékek beépítéséhez

   V2A rozsdamentes csavarok

   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

   Kikönnyítésekkel

   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika PE- és N kapcsokhoz

   Rézvezetékek bekötése

 A KV-kiselosztók az akár négy részre bontható N kapocsnak köszönhetően 

lehetővé teszik az áramvédő kapcsolók (RCD) további költségek és kiegészítő 

elemek nélküli alkalmazását!  

   12–54 osztásegység: takarósávok a nem használt készülékkivágásokhoz mellékelve

   3–9 osztásegység: kitörhető készülékkivágások

   Alapanyag: polikarbonát

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 960 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035  
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KV-kiselosztók 
„időjárásálló“, kültéri szerelési munkákhoz 

Kondenzvíz képződése beltéri 

szerelésnél:

Itt kondenzvíz képződhet az időjárás-

tól, magas légnedvességtől függően, 

falat közvetlen érő napsugárzástól és 

hőmérsékletesésből eredően.

Minden olyan közegben, ahol magas 

páratartalom és nagy hőmérsékletválto-

zással lehet számolni.

Pl. mosodában, konyhában, mosóalag-

útban stb.

Kondenzvíz képződése az időjárás viszontagságai 

ellen védett és nem védett jellegű kültéri szerelésnél:

Mely területen keletkezik kondenzvíz?

A kondenzvíz képződés problémája kizárólag a magas ≥ IP 54 védettségű tokozatokban jelentkezik, itt 

ugyanis a tokozatok és ezek anyagának erős szigetelése miatt túl csekély a külső és belső hőmérséklet 

kiegyenlítődés.

Hogy képződik kondenzvíz a villamos berendezésekben?

A beépített készülék működése következtében a 

belső hőmérséklet magasabb, mint a külső.

A meleg belső levegő igyekszik a nedvességet megkötni. 

Ez kívülről jön a tömítésen keresztül, mivel a doboz gáz 

behatolásával szemben nem ellenálló.

A berendezés lehülése miatt, pl. mert a fogyasztó kikapcsolta, 

lecsökken a belső hőmérséklet. A higegebb levegő 

nedvességet ad le, mely, mint kondenzvíz lecsapódik a 

hidegebb belső felületen.

Berendezés bekapcsolva.

Berendezés bekapcsolva.

Berendezés kikapcsolva.

A szekrények alkalmasak kültéri telepítésre – nedves környezet és / vagy szabadtér. A rendszerben 

felhasznált anyagok UV-állóak, ezáltal a dobozok mechanikai ellenállása UV sugárzás hatása mellett is 

megmarad.

Közvetlen napsugárzás és a teljesítmény veszteség túlmelegedést eredményezhet a sze-

krényben. A belső hőmérsékletet befolyásolja a kültéri alacsony hőmérséklet, például -5 ° C 

alatt, illetve a beépített készülékek kialakítása. Ezért az időjárási viszonyokat és a beépített 

készülékek kialakítását fi gyelembe kell venni. 

A kiselosztók tetejét érdemes védeni zárófedéllel az időjárás hatásaitól: eső, jég és hó. Továbbá a vegyi 

anyagok hatását is fi gyelembe kell venni a telepítési hely kiválasztásakor - függetlenül  az IP-védettségtől 

és a klimatikus hatásoktól.

Annak érdekében, hogy a maximálisan megengedett környezeti hőmérséklet a beépített készülékekben 

megmaradjon, valamint megelőzzük a páralecsapódást, kiegészítő intézkedéseket kell alkalmazni, mint pl. 

szellőztetés és/vagy fűtés. (Figyeljük a védelmi fokozatra).
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 "időjárásálló", kültéri szerelési munkákhoz 

 KV PC 9103 

      3 osztásegység: 1 x 3 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 1 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 10 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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2x M20

2x M20  

 KV PC 9104 

      4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32  

 KV PC 8104 

      4,5 osztásegység: 1 x 4,5 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kikönnyítés nélküli oldalfalakkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 12 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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3–9 osztásegység: kitörhető 

készülékkivágások
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 KV PC 9106 

      6 osztásegység: 1 x 6 x 18 mm 

   1 soros
   Kikönnyítések: fent és lent 2 x M 20/25 és 1x M 25/32
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 13 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

��
�

��

��

��

���

��

���

���

�

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32  

 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 "időjárásálló", kültéri szerelési munkákhoz 

 KV PC 9109 

      9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm 

   1 soros
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 2 x 25 mm², 

8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32  

 KV PC 8109 

      9 osztásegység: 1 x 9 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kitörhető készülékkivágás
   Kikönnyítés nélküli oldalfalakkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Ui = 1000 V d.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 16 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 "időjárásálló", kültéri szerelési munkákhoz 

 KV PC 9112 

      12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm 

   1 soros
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 3 x 25 mm², 

12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 2 különböző potenciállal
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   A szekrények oldalirányú összekötése fúrással történhet  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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 PC 9224 

      24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm 

   2 soros
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   A szekrények oldalirányú összekötése fúrással történhet  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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  

 A kalapsínek magas-

ságának változtatásával a 

beépítési mélység változ-

tatható 

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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 KV PC 9336 

      36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm 

   3 soros
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   A szekrények oldalirányú összekötése fúrással történhet  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények  

 "időjárásálló", kültéri szerelési munkákhoz 

 KV PC 9448 

      48 osztásegység: 4 x 12 x 18 mm 

   4 soros
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
   PE/N-enként darabszám x keresztmetszet 6 x 25 mm², 

24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, 

a kapocstechnikát ld. a Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   A szekrények oldalirányú összekötése fúrással történhet  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 43 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 34 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók 

 Kismegszakító szekrény, járulékos hellyel a kezelést nem 

igénylő készülékekhez

  kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

 

   Lehetőség van műhelyben történő előszerelésre és vezetékezésre, 

sorkapcsok alkalmazása esetén

   Ugyanazon szekrényben egyidejűleg több szabvány (burkolatméretben DIN 43880) 

szerinti, elosztószekrényekbe beszerelhető készülékek és kezeléstől független 

készülékek is beszerelhetők

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Integrált tartozékfiók - mindennek megvan a maga helye

   Végbakkal ellátott kalapsín készülékek beépítéséhez

   V2A rozsdamentes csavarok

   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

   12–36 osztásegység: takarósávok a nem használt készülékkivágásokhoz mellékelve

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 750 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035  
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 KV-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények 

járulékos hellyel a kezelést nem igénylő készülékekhez,  

 kábelbevezetés rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9220 

     12 osztásegység: 1 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú DIN-tartósínre pattintható készülékek és 

kapcsok beépítéséhez 
   Járulékos hely a kezelést nem igénylő készülékekhez
   + 1 db 273 mm széles kalapsín
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 26 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 21 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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 9230 

     18 osztásegység: 1 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   1 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Járulékos hely a kezelést nem igénylő készülékekhez
   + 1 db 381 mm széles kalapsín
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 33 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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 9330 

     24 osztásegység: 2 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Járulékos hely a kezelést nem igénylő készülékekhez
   + 1 db 273 mm széles kalapsín
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 31 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 25 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm
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4xø12-20 mm

1xø16,5-29 mm  
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 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 

 KV 9440 

     36 osztásegység: 3 x 12 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   3 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Járulékos hely a kezelést nem igénylő készülékekhez
   + 1 db 273 mm széles kalapsín
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 35 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 

 Megengedett teljesítményvesztés  Pzul = 28 W, 30 K esetén, 

a DIN 43871 szerint 
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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-kiselosztók  
Kismegszakító szekrények 

járulékos hellyel a kezelést nem igénylő készülékekhez,

   kábelbevezetés rugalmas tömítőmembránokkal 

 KV 9350 

     36 osztásegység: 2 x 18 x 18 mm

PE- és N kapcsok nélkül 

   2 soros
   A PE/N kapcsokat külön kell megrendelni
   35 mm-es kalapprofilú, kalapsínre pattintható készülékek 

beépítéséhez
   Járulékos hely a kezelést nem igénylő készülékekhez
   + 1 db 381 mm széles kalapsín
   Átlátszó ajtó
   Az ajtókhoz való zárakat és plombáló készletet ld. a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Takarósáv a nem használt készülékkivágásokhoz
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Teljesítményadatok  Pde = 38 W, 30 K esetén, 

az MSZ EN 60670-24 szerint 
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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  
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 KV-kiselosztók 

 Biztosító szekrények, IP 55/IP 65

  

 

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

   V2A rozsdamentes csavarok

   Alapanyag: polisztirol

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 750 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035  
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 KV-kiselosztók  
Biztosító szekrények, IP 55/IP 65 

 KV 9325 

     3 x 25 A 

   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika PE/N-enként darabszám x 

keresztmetszet 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal
   Diazed rendszerű biztosító aljzatok
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 500 V a.c. 

 Biztosítóméret  D II 

 Diazed 

 Menet  E 27 

 Névleges terhelési tényező  0,9 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 9363 

     3 x 63 A 

   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika PE/N-enként darabszám x 

keresztmetszet 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu
   Diazed rendszerű biztosító aljzatok
   Átlátszó, plombálható csapófedél
   A fedélzárókat és plombáló készleteket lásd a Tartozékoknál
   Kábelbevezető burkolat
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 500 V a.c. 

 Biztosítóméret  D III 

 Diazed 

 Menet  E 33 

 Névleges terhelési tényező  0,9 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  
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 KV-kiselosztók 

 Üres szekrények
kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

  

 

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Végbakkal ellátott kalapsín készülékek beépítéséhez

   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

   V2A rozsdamentes csavarok

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 750 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035  
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 KV-kiselosztók  
Üres szekrények 

kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 KV 9331 

     Védettség: IP 65 

   Készülékek beépített szerelőlapokra történő szereléséhez
   Max. beépítési mélység 160 mm
   Hőveszteség-átadás: ld. a Műszak adatoknál
   Átlátszó fedél
   Fedélzárás szerszámmal
   Plombálható
   Kábelbevezető burkolat
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 1000 V a.c./d.c. 

 Ütésállóság  IK 08 (5 Joule) 

 Statikus terhelés  Szerelőlap vagy tartósín = 9,2 kg 

 Fedél = 3,2 kg 

 Teljesítményvesztés-átadás 

Δ =  40 K mellett 

 Pde = 63 W 

 Relatív teljesítményvesztés-

átadás W/K-ben  

 pde = 1,575 W/K 

��� ���

��
�

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 szekrény alkalmazás:
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 KV-kiselosztók 

 Fogyasztásmérő szekrények

  kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal

 

   Esztétikus szerelés a tartozék kábelbevezető burkolatnak köszönhetően

   Végbakkal ellátott kalapsín készülékek beépítéséhez

   Plombálható

   V2A rozsdamentes csavarok

   Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 750 °C, 

nehezen gyulladó, önkioltó

   Színárnyalat: szürke, RAL 7035   

178 | www.hensel.hu

K
V

-k
is

e
lo

s
z
tó

k



 KV-kiselosztók  
Fogyasztásmérő szekrények  

kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

 KV 9337 

     Méretlen helyen történő használata esetén egyeztessen 

a helyi elosztói engedélyessel

Védettség: IP 65 

   Fogyasztásmérő szerelőlap és fogyasztásmérő rögzítőcsavarok
   Max. beépítési mélység 162 mm
   Csapófedél és 12 osztásegységes érintésvédelmi burkolat 

(12 x 18 mm)
   Mellékelt tartósín
   Átlátszó fedél
   Fedélzárás szerszámmal
   Plombálható
   Kábelbevezető burkolat
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

��� ��
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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 

     Méretlen helyen történő használata esetén egyeztessen 

a helyi elosztói engedélyessel

Védettség: IP 54 

   Fogyasztásmérő szerelőlap és fogyasztásmérő rögzítőcsavarok
   Max. beépítési mélység 154 mm
   Plombálható, szabványos fogyasztásmérő csapóablakkal
   Elektronikus fogyasztásmérőhöz, kapcsolóórához stb.
   140 x 310 mm-es szabványos ablaknyíláshoz
   Szerszámos vagy kézi működtetéssel
   Lakatzár (legfeljebb 6 mm-es lakatpánt átmérővel)
   Mellékelt tartósín 
   Tartósín hossza 172 mm
   Átlátszó fedél
   Fedélzárás szerszámmal
   Plombálható
   Kábelbevezető burkolat
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

��� ��

��
�

������

���
���

��
�

��
�

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 

     Méretlen helyen történő használata esetén egyeztessen 

a helyi elosztói engedélyessel

Védettség: IP 65 

   Fogyasztásmérő szerelőlap és fogyasztásmérő rögzítőcsavarok
   Max. beépítési mélység 162 mm
   Mellékelt tartósín 
   Tartósín hossza 172 mm
   Átlátszó fedél
   Fedélzárás szerszámmal
   Plombálható
   Kábelbevezető burkolat
   Kábelbevezetés integrált rugalmas tömítőmembránokkal  

����

��
��

���
���

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-kiselosztók 

 Tartozékok

  

Bedugható összekötőcsonkok 181

 Kábelrögzítők 182

PE- és N kapcsok 183-185

Kábelbevezető burkolat  , beépíthető zárak 186-187

Plombáló készletek, Takarósávok 187
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 EVS 16 

    Bedugható összekötőcsonk 

   Védettség: IP 54
   KV- vagy KG-dobozok oldalirányú összeépítéséhez
   Kábelátvezetés Ø 19 mm-ig
   Pg 16, Ø 23 mm átmenő furathoz  

 Hosszúság  15 mm 

 AVS 16 

    Tömszelencés összekötőcsonk 

   Védettség: IP 65
   KV- vagy KG-dobozok oldalirányú összeépítéséhez
   Kábelátvezetés Ø 15 mm-ig
   Pg 16, Ø 23 mm átmenő furathoz  

 Hosszúság  21,5 mm 
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 Kábelrögzítők 

 KHR 01   

 Kábelrögzítők

6,5-14 mm kábelátmérőhöz 

   A készlet 10 x 6 kábelrögzítő gyűrűt tartalmaz
   30 db, 6,5-10 mm átmérőjű kábelhez
   30 db, 10–14 mm átmérőjű kábelhez  

 KHR 02   

 Kábelrögzítők

10-16 mm kábelátmérőhöz 

   A készlet 10 x 6 kábelrögzítő gyűrűt tartalmaz
   30 db, 10–14 mm átmérőjű kábelhez
   30 db, 13–16 mm átmérőjű kábelhez  
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 FIXCONNECT® rugós 

kapocstechnika 

   

 KV FC 03   

 PE- és N kapcsok

PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   3 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   Áramterhelhetőség: 101 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 04   

 PE- és N kapcsok

PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   4,5 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   Áramterhelhetőség: 101 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 06   

 PE- és N kapcsok

PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   6 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   Áramterhelhetőség: 101 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 09   

 PE- és N kapcsok

PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   9 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   Áramterhelhetőség: 101 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 12   

 PE- és N kapcsok

PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 

   Soronként 12 osztásegységes KV kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 2 különböző potenciállal
   Áramterhelhetőség: 75 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 FIXCONNECT® rugós 

kapocstechnika 

   

 KV FC 18   

 PE- és N kapcsok

PE/N 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu 

   Soronként 18 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 3 különböző potenciállal
   Áramterhelhetőség: 75 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 24   

 PE- és N kapcsok

PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   Soronként 12 osztásegységes KV kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   Áramterhelhetőség: 75 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

   

 KV FC 36   

 PE- és N kapcsok

PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 

   Soronként 18 osztásegységes kiselosztókhoz
   FIXCONNECT® rugós kapocstechnika, a kapocstechnikát ld. a 

Műszaki adatoknál
   N sorkapocs, 4 különböző potenciállal
   Áram terhelhetőség: 75 A  

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 690 V a.c. 

 FC BS 5   

 Felirati táblák

5 db-os készlet 

   FIXCONNECT®-kapcsokhoz (a 2 x 25 + 4 x 4 mm² -es kivételével)
   Felirati sáv ragasztható rá, vagy filctollal írható  

 FC BS 6   

 Felirati táblák

5 db-os készlet 

   FIXCONNECT®-kapcsokhoz (a 2 x 25 + 4 x 4 mm² -es kivételével)
   Felirati sáv ragasztható rá, vagy filctollal írható  
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 KV NP 16   

 PE- és N kapcsok

PE/N vezető száma x keresztmetszete 16 x 16 mm² 

Cu, csavaros kapocs 

 Utólagos beépítéshez KV 0112, KV 0124, KV 0136, KV 0212, 

KV 0224, KV 0236 típ. kiselosztókba

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 

 Névleges áramerősség  75 A 

 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 KV NP 32   

 PE- és N kapcsok

PE/N vezető száma x keresztmetszete 32 x 16 mm² 

Cu, csavaros kapocs 

 Utólagos beépítéshez KV 0112, KV 0124, KV 0136, KV 0212, 

KV 0224, KV 0236 típ. kiselosztókba

 Névleges szigetelési feszültség  Ui = 400 V a.c. 
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 Esztétikus szerelés a 

tartozék kábelbevezető 

burkolatnak köszönhetően 

 KV EB 03   

Kábelbevezető burkolat  

   3 osztásegységes kiselosztókhoz
   Pótalkatrész (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)  

 KV EB 04   

Kábelbevezető burkolat  

   4,5 osztásegységes kiselosztókhoz
   Pótalkatrész (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)  

 KV EB 06   

Kábelbevezető burkolat  

   6 osztásegységes kiselosztókhoz
   Pótalkatrész (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)  

 KV EB 09   

Kábelbevezető burkolat  

   9 osztásegységes kiselosztókhoz
   KV 9325, KV 9363 számára
   Pótalkatrész (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)  

 KV EB 12   

Kábelbevezető burkolat  

   Soronként 12 osztásegységes kiselosztókhoz
   Csak külön rendelésre, ha a vezetékek bevezetését felül és alul 

is le akarjuk fedni (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)   

 KV EB 18   

Kábelbevezető burkolat

   Soronként 18 osztásegységes kiselosztókhoz
   Csak külön rendelésre, ha a vezetékek bevezetését felül és alul 

is le akarjuk fedni (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)   

 KV EB 26   

Kábelbevezető burkolat

 KV 0112, KV 0212, KV 0124, KV 0224, KV 0136, KV 0236 típ.  

kiselosztóhoz  
   Csak külön rendelésre, ha a vezetékek bevezetését felül és alul 

is le akarjuk fedni (kiselosztónként 1 db kábelbevezető burkolat 

ingyenes tartozék)   
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 KV-kiselosztók  
Tartozékok 

 KV ES 1   

 Beépíthető zár

12 - 54 osztásegységes kiselosztókhoz 

   Profilcilinderrel
   A fedél plombálására a KV PL 2 szolgál  

 KV ES 2   

 Pótkulcs 

   KV ES 1-es vagy KV ES 3-as ajtózárhoz
   2 db  

 KV ES 3   

 Beépíthető zár

3 – 9 osztásegységes kiselosztókhoz 

   KV 9325, KV 9363 számára
   Profilcilinderrel
   A fedél plombálására a KV PL 3 szolgál  

 KV PL 2   

 Plombáló készlet

12 - 54 osztásegységes kiselosztókhoz 

   A szekrény alsó és felső része közötti plombáláshoz (az ajtók 

kiegészítő elem nélkül is plombálhatók)  

 KV PL 3   

 Plombáló készlet

3 – 9 osztásegységes kiselosztókhoz 

   KV 9325, KV 9363 számára
   A szekrény alsó és felső része közötti plombáláshoz (az ajtók 

kiegészítő elem nélkül is plombálhatók)  

 AS 12   

 Takarósáv

12 osztásegység 

   12 x 18 mm, 9 mm-enként osztható
   Legfeljebb 3 mm-es anyagvastagságig a

  nem használt készülékkivágások lefedéséhez  

 AS 18   

 Takarósáv

18 osztásegység 

   18 x 18 mm, 9 mm-enként osztható
   Legfeljebb 3 mm-es anyagvastagságig a

  nem használt készülékkivágások lefedéséhez  

Alsó és felső rész közötti 

plombálás

 Takarósáv mellékelve a fel 

nem használt készülék-

kivágásokhoz 
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Műszaki adatok 

 

Méretrajzok (mm) 189 -190

Szekrények összeépítése 191

Kapcsok 192-193

Szabványok 194

Megengedhető disszipációs teljesítményveszteség 194

Üzemi és környezeti feltételek 195

KV-kiselosztók
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

méretrajzok (mm)

hasznos beépíthető tér, 

beépített kábelbevezetések 

esetén

KV 9331
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

méretrajzok (mm)

��

��
�

��

���

Kismegszakító 

szekrény 

3 osztásegység

��

��
�

��
�

���

��

Kismegszakító 

szekrény

4,5 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

Kismegszakító 

szekrény

6 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

Kismegszakító 

szekrény

12 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

���

Kismegszakító 

szekrény

2 x 12 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

���

���

Kismegszakító 

szekrény

3 x 12 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

Kismegszakító 

szekrény

9 osztásegység

��
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�
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�

���

���
��
�

���

���

���

Kismegszakító 

szekrény

4 x 12 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

Kismegszakítós 

szekrény

1 x 18 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

���

Kismegszakító 

szekrény

2 x 18 osztásegység

��

��
�

��
�

���

���

��
�

���

���

Kismegszakító 

szekrény

3 x 18 osztásegység

��

��

Kábelbevezető burkolat elhelyezése fent és lent,

12-54 osztásegységes kiselosztókhoz.

��

��

A tartósínek 180°-kal történő elforgatásával a beszerelési mélység az érintlésvédelmi 

burkolat alatt 59 mm-re megnövelhető. További szerkezeti elemek nem szükségesek.

Falra való rögzítés legfeljebb 4,5 mm átmérőjű csavarokkal
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

szekrények összeépítése

A KV kismegszakító / biztosító szekrények alja oldalirányban egymással összeköthető:

- IP 65 védettségű kivitelben AVS 16 tömszelencés összekötőcsonkokkal

- IP 54 védettségű kivitelben EVS 16 pattintható összekötőcsonkokkal

Kismegszakító

szekrények

3 osztásegység

Kismegszakító

szekrények

4,5 osztásegység

Kismegszakító

szekrények

6 osztásegység

Kismegszakító

szekrények

9 osztásegység

A KV kismegszakító / fogyasztásmérő és üres szekrények alja oldalirányban egymással összeköthetők:

- IP 65 védettségű kivitelben AVS 16 tömszelencés összekötőcsonkokkal

- IP 54 védettségű kivitelben EVS 16 pattintható összekötőcsonkokkal

Kismegszakító

szekrények

12 osztásegység

Kismegszakító 

szekrények

2x12 osztásegység,

KV 9220,

KV 9220 M

Kismegszakító

szekrények

3x12 osztásegység,

KV 9330,

KV 9330 M

Fogyasztásmérő 

szekrények

KV 9338

KV 9337

Üres szekrények

4x12 osztásegység

KV 9440

KV 9440 M

Üres szekrények

4x12 osztásegység

KV 9440,

KV 9440 M

Kismegszakító

szekrények

12 osztásegység

Kismegszakító 

szekrények

18 osztásegység

Kismegszakító

szekrények

2x18 osztásegység,

KV 9230,

KV 9230 M

Kismegszakító

szekrények

3x18 osztásegység,

KV 9350

KV 9350 M

Kismegszakító

szekrények

18 osztásegység
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

kapcsok

PE és N FIXCONNECT® kapcsok

PE és N kapcsok csatlakozási lehetőségei

Hozzárendelt névleges vezetőkeresztmetszetek/réz

Csatlakozóhely max.

szám -tól -ig max.

max.

szám -tól -ig max.

Csavaros kapocs 25 mm²

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, sodrott

16 mm2, sodrott

10 mm2, tömör

  6 mm2, tömör

  4 mm2, tömör

  2,5 mm2, tömör

  1,5 mm2, tömör

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, hajlékony

16 mm2, hajlékony

10 mm2, hajlékony

  6 mm2, hajlékony

  4 mm2, hajlékony  

  2,5 mm2, hajlékony

  1,5 mm2, hajlékony

Rugós kapocs 4 mm²

1

 

 1,5 - 4 mm2, tömör 1

 

 1,5 - 4 mm2, hajlékony

Érvéghüvely nélkül: a kapcsot a vezeték behelyzése előtt 

szerszámmal ki kell nyitni.

}
Több, azonos 

keresztmetszetű, 

egy áramkörben 

alkalmazott vezeték 

összekötő kapcsa-

ként vizsgálva.

Áramterhelhetőség: 75 A   

A csavaros kapcsok kilazulás ellen biztosítottak.
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

kapcsok

Osztáse gységek

száma

PE kapcsok

 4 mm2-ig          25 mm2-ig

3
4x4 mm2 1 x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3-soros)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2-soros)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

Elrendezés és a csatlakoztható vezetékek száma

PE kapcsok rézvezetékekhez

N kapcsok rézvezetékekhez

Osztáse gységek

száma

N kapcsok

 4 mm2-ig           25 mm2-ig  dugaszolható híd

3
4x4 mm2 1 x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3-soros)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2-soros)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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 KV-kiselosztók  
Műszaki adatok 

szabványok

-  MSZ EN 61439-3

... kapcsoló- és vezérlőberendezések, amelyek beépítéséhez villamos ismeretek nélküli laikusok is hozzáférhetnek - 

installációs elosztók

- MSZ EN 60999, Összekötő anyag

Villamos rézvezetők csavaros és csavar nélküli kapcsaira vonatkozó biztonsági előírások

- MSZ EN 60529 1.rész

Szekrények védettsége (IP kód)

A KV kismegszakítós szekrények az alábbi szabványoknak és rendelkezéseknek felelnek meg:

Csavaros biztosító 

készülékek

Biztosítóaljzat 

teljesítményvesztesége 

betéttel,

Ith2
 esetén

Illesztő betét Névleges 

feszültség

AC

Névleges 

feszültség

DC

Vezeték csatlakoztatása

tömör

s

f  csak gáztömören lepréselt

érvéghüvely vagy csapos kábelsaru 

esetén

D II-rendszer 25 A

E 27 méret

kb. 4 W Illesztő csavar 500 V 500 V 1,5-6 mm2

D III-rendszer 63 A

E 33 méret

kb. 7 W Illesztő csavar 500 V 500 V 1,5-16 mm2

Csavaros biztosító készülékek csatlakozási keresztmetszete és teljesítményvesztése

5 W0 W 10 W 15 W 20 W 25 W 30 W 35 W 40 W 45 W 50 W 55 W 60 W 65 W

Power dissipation Pde [W]

40 K

35 K

30 K

25 K

20 K

15 K

10 K

5 K

0 K
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is

e
 [

K
]

K
V

 9
3
3
1
: 

6
3
 W

Elektromos eszközök teljesítményvesztesége okozta melegedés (Δ) KV 9331 kismegszakító szekrényben
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Teljesítményveszteség
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KV-kiselosztók 
Műszaki adatok 

üzemi és környezeti feltételek

KV-kiselosztók

PS polisztirol 

KV PC-kiselosztók

PC polikarbonát

KV-kiselosztók és 

kWh mérőszekrények

KV ...

üres szekrények

KV PC-kiselosztók

Alkalmazási terület Kivitel IP 54/65:

Beltéri és kültéri védett szereléshez alkalmas a DIN VDE 0100 szab-

vány 737. része szerint

Azonban fi gyelembe kell venni a klíma kihatásait az adott besze-

relt üzemi eszközre, például a túl magas vagy alacsony környezeti 

hőmérséklet vagy kondenzvíz képződésének hatásait, ld. a Műszaki 

információkat.

Kültéri védett szereléshez alkal-

mas a DIN VDE 0100 szabvány 

737. része szerint.

Azonban fi gyelembe kell venni a 

klíma kihatásait az adott besze-

relt üzemi eszközre, például a túl 

magas vagy alacsony környezeti 

hőmérséklet vagy kondenzvíz 

képződésének hatásait, ld. a 

Műszaki információkat.

Környezeti hőmérséklet

- 24 órás középérték

- maximális érték

- minimális érték

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

Relatív páratartalom

- rövid idejű

  50%   40 °C-ig

100%   25 °C-ig

−

−

−

−

Tűzvédelem 

belső hibák esetén

Szabványokból és törvényekből, az elektromos készülékekkel szemben támasztott követelmények

Legkisebb követelmények

-  MSZ EN 60695-2-11. része szerinti izzítószálas vizsgálat:

- 650 °C szekrényekhez és vezetékbevezetésekhez

- 850 °C szigetelőanyagokra vonatkozó követelmények az áramvezető alkatrészekhez

Égési jellemzők

- MSZ EN 60695-2-11 szerinti 

  izzítószálas vizsgálat

- UL Subject 94

750 °C

V-2

nehezen gyulladó

önkioltó

750 °C

V-2

nehezen gyulladó

önkioltó

960 °C

V-2

nehezen gyulladó

önkioltó

Védettség mechanikai 

igénybevételekkel szemben

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toxikus viselkedés halogénmentes 1)

szilikonmentes

halogénmentes 1)

szilikonmentes

halogénmentes 1)

szilikonmentes

1)  A halogénmentes minősítés megfelel a kábelek és szigetelt vezetékek éghető gázokkal szembeni 

korrózióállóságára vonatkozó, MSZ EN 754-2. szabványnak.

Az anyagjellemzőket lásd a Műszaki információk fejezetben.
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