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made in GERMANY
since 1931

Welkom bij

HENSEL NEDERLAND
Hensel Nederland is de 10e dochteronderneming in de succesvolle
historie van de Hensel groep. Internationaal zijn er 850 enthousiaste
medewerkers bij betrokken. Het team in Nederland bestaat uit hooggekwaliﬁceerd personeel met praktische ervaring. Wij bieden waardevolle
knowhow ter ondersteuning van de installateur en de paneelbouwer.
Klantgerichte technische specialisten die samen met u oplossingen
vinden voor uw installatie vragen. Voor Hensel zijn tevreden klanten de
beste referentie.
Dankzij een consequente kwaliteitsfilosofie worden de Hensel
producten wereldwijd in de meest uiteenlopende branches toegepast.
Hensel medewerkers zijn professionals en staan garant voor kwaliteit
en deskundigheid. Altijd goed geïnformeerd, lokaal geworteld maar
internationaal georiënteerd.

Hensel Nederland
Schumanpark 91
7336 AS Apeldoorn
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

+31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)
+31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)
+31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)
+31 (0) 55 720 0 735 (Planning)

E-Mail: info@hensel-nederland.nl
www.hensel-nederland.nl
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made in GERMANY
since 1931

HENSEL –
onze passie is perfectie

Energie drijft ons voort.
In alle facetten van het leven. Hensel zorgt
ervoor dat elektriciteit daar komt waar het
nodig is. Betrouwbaar, veilig en snel. Dat al
drie Hensel-familie generaties lang.
Onze specialiteiten:
Professionele oplossingen op het gebied
van installatiemateriaal en elektrotechnische
verdeelsystemen. Daar dragen wereldwijd
850 Hensel medewerkers
zorg voor.

Onze klanten bevinden zich in meer dan
80 landen over de hele wereld. Zij zijn
buitengewoon veeleisend. Juist daarom
vertrouwen ze op het sterke merk Hensel.
Met elf dochterondernemingen en 60
handelspartners vormen we een gesloten
netwerk met directe lijn naar onze
klanten, waar men ons ook nodig heeft.

Philipp C. Hensel, Frank Dubberke, Michael Lehr

E30/E60/E90
PH120

Toepassingsgebieden
 Landbouw en agro-industrie
 Automobielindustrie

Hoogste kwaliteit
Overal waar stofﬁge en vochtige omgevingscondities de elektrische installatie
hoog belasten, zĳn voor een betrouwbare en gestandaardiseerde verdeling
van elektrische energie in het laagspanningsbereik producten van de hoogste
kwaliteit vereist.
Hoge kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat onze partners een onderscheidende
marktpositie innemen. Alle Hensel-faciliteiten voldoen aan de voorschriften
van DIN EN ISO 9001:2015


Intern kwaliteitsbeleid



Geavanceerde testmethoden

 Cementfabrieken
 Koelinstallaties
 Benzinestations en pĳpleidingen
 Ziekenhuizen en klinieken
 Hotels en bioscoopcomplexen
 Industriële, commerciële en
bedrĳfsgebouwen
 Vrĳetĳds- en commerciële centra
(winkelcentra)
 Maritieme omgeving

Hensel staat voor geteste kwaliteit

 Metaal-, hout- en papierindustrie



Duurzaamheid van kunststof

 Mĳnbouw



EMC-test

 Fotovoltaïsche installaties



Brandgedrag

 Energiecentrales



Begrenzing temperatuurstijging

 Residentiële en niet-residentiële



Functionele testen



IP-beschermingsgraad (stofen waterbescherming)

gebouwen
 Scholen en universiteiten
 Stadia en sportcentra



Impactbestendigheid



Temperatuursbestendigheid

 Telecommunicatie



Roestbestendigheid

 Verkeersinfrastructuur



Controle van de afmetingen via

 Tunnel- en wegenbouw

gestructureerde lichtprojectie

 Water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties
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KV

COMMERCIEEL EN
KANTOORGEBOUW
KF
KV

DK

Mi
LOGISTIEK/STOCK

NSA

FK

DK

Kabeldozen

DK

voor binnen en beschermde
buitenopstellingen, bladzĳde 6-11, 20-21

KF

weerbestendig, voor onbeschermde
buitenopstelling en offshore toepassingen,
bladzĳde 12-13, 20-21

WP

waterdicht, met gietmassa,
bladzĳde 14-15, 20-21

FK

functiebehoud E30-E90
en isolatiebehoud PH120,
bladzĳde 16-19, 20-21
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Kleine verdeelkasten tot 63 A

KV

voor binnen- en beschermde
buitenopstellingen,
bladzĳde 22-23, 26-27

KV

weerbestendig, voor
onbeschermde buitenopstelling,
pagina’s 24-27

PV

PRODUCTIE

PRODUCTIE

FP

PRODUCTIE
WP

K
KG

Mi

WP

Elektrische installatie en stroomverdelingssystemen
voor industriële en commerciële bouwplaatsen

Lege behuizingenn volgens IEC 62208

K/KG

Bladzĳde 36-37

Installatieverdelers met deur tot 250 A
Fotovoltaïsche producten en verdelers

FP

Bladzĳde 28-31

Mi-energieverdelers tot 630 A

Mi

Bladzĳde 32-35

PV

Bladzĳde 38-39

Laagspanning schakel- en verdeelinrichtingen naar 5000 A

NSA
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Veilig in industriële en
commerciële toepassingen
met veeleisende en zware
omgevingsinvloeden
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DK-kabeldozen
Kabelinvoer via geïntegreerde elastische
membranen of metrische uitbreekpoorten

Toepassing: voor binnenopstelling in industriële
en commerciële gebouwen


Met geïntegreerde elastische
afdichtmembranen, die kunnen
worden verwijderd voor kabelinvoer via
kabelwartels



Meertraps membranen voor
verschillende wartelgroottes



Beschermingsgraad: IP 66



Materiaal: Polypropyleen of polycarbonaat



Brandgedrag:
gloeidraadtest volgens de norm
IEC 60695-2-11: 750 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend



Kleur: grijs, RAL 7035



Weerstand tegen impact: IK 07 (2 Joule)

Installatiematerialen
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DK-kabeldozen
Oplossingen voor uiteenlopende toepassing binnen de industrie en
openbare ruimten
Ongeacht de installatie taak of het toepassingsgebied - Hensel heeft de oplossing.
Proﬁteer van het uitgebreide aanbod aan doorontwikkelde en praktĳkgerichte productoplossingen op het gebied van kabeldozen.

Met/zonder schroefklemmen voor
koperen geleiders

Met steekklem techniek

Klemmen geschikt voor, zowel
koper, als aluminium

Voor noodverlichtingsinstallaties

0,75 mm2 tot 240 mm2

0,75 mm2 tot 4 mm2

1,5 mm2 tot 240 mm2

0,75 mm2 tot 4 mm2
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Met aftakklemmen voor koperen
hoofdleidingen

Met rĳgklemmen voor aluminium
en koperen geleiders

Voor kabelgoot en buisinvoer

Met drie invoeren in één wand en
elastische dichtmembranen

6 mm2 tot 35 mm2

0,75 mm2 tot 4 mm2

1,5 mm2 tot 2,5 mm2

1,5 mm2 tot 4 mm2

Installatiematerialen
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Robuust en weersbestendig Voor offshore toepassingen en
Weerbestendig – voor
buitenopstelling onder zware condities,
buitenopstelling (ruwe
binnen de industrie en in openbare ruimten
omgeving en/of buiten)
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KF-kabeldozen
Kabelinvoeren middels metrische uitbreekpoorten

Toepassing: weerbestendig, voor onbeschermde buitenopstellingen
in ruwe omgevingen en offshore-toepassingen


Beschermingsgraad IP 66/IP 67/IP 69
met kabelwartel als accessoires, tijdelijk
onderdompelen tot 1 meter, max. 15
minuten



Halogeenvrij: lage toxiciteit, lage rookgas
ontwikkeling



Weerbestendig: uv-bestendig,
regenwaterdicht, temperatuurbestendig,
zoutwaterbestendig



Materiaal: PC Polycarbonaat met GFS



Voldoet aan de eisen van DIN VDE 0100
Elektrische installaties van gebouwen
Deel 482 Brandbescherming bij speciale
risico‘s en gevaren (Duitse norm).



Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend



Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart, RAL 9011



Weerstand tegen impact: IK 09 (10 Joule)



VDE getest, DNV GL – certificaatnummer:
TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping documentation-No.:
250-A-1180-108795

Installatiematerialen
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Waterdicht, met gietmassa
voor buitenopstelling en gebruik in zware
omgevingscondities met risico op condensatie
en binnendringen van water, evenals voor
grondinstallatie zonder verkeerslast
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WP-kabeldozen
Kabelinvoeren middels metrische uitbreekpoorten

Toepassing: waterdicht, met gietmassa



Beschermingsgraad IP 68
onderdompeling tot 20 meter, 168 uur



Afdichtingsmiddel passend bij het
product: de hoeveelheid is altijd
afgestemd op het product – nooit te
veel of te weinig materiaal tijdens de
verwerking.



Inspectie en daaropvolgende installatie:
Het deksel kan voor inspectiedoeleinden
worden verwijderd. Voor aanpassingen
of inspecties kan het afdichtingsmiddel
gemakkelijk worden verwijderd.
Materiaal: PC polycarbonaat met GFS
Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend
Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart,
RAL 9011








Weerstand tegen impact: IK 09
(10 Joule)

Installatiematerialen
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Goedgekeurd voor isolatie behoud
PH120 en functiebehoud E30/E60/E90
in geval van brand
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FK-kabeldozen
Kabelinvoeren middels metrische uitbreekpoorten en invoertulen

Toepassing: voor gebouwen met openbare ruimten, om de
noodstroomvoorziening te garanderen in geval van brand

Functiebehoud

conform DIN 4102 deel
12 (Duitse norm) in combinatie met
functiebehoudende kabels

Isolatiewaarde

PH120 conform
BS EN 50200 in combinatie met
functiebehoudende kabels

Bevestigingsschroeven,

hittebestendige
keramische aansluitklemmen E30 tot
E90 en invoertules standaard bijgevoegd

Meertraps

membranen voor
verschillende wartelgroottes

Materiaal:

PC polycarbonaat met GFS

Gloeidraadtest

volgens de norm
IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend

Kleur:

oranje, RAL 2003

Kabelaansluitdoos

Materiaal:
Isolatiemateriaal, thermoplast
Bescherming tegen elektrische
schokken: geïsoleerd
Beschermingsgraad: IP 66
Weerstand tegen impact: IK 09 (10 joule)

Materiaal:
Plaatstaal, gepoedercoat
Bescherming tegen elektrische
schokken: geaard
Beschermingsgraad: IP 66
Weerstand tegen impact: IK 10 (20 joule)

voor grote
kabeldoorsneden tot 50 mm²

Installatiematerialen
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DIN 4102-12
functiebehoud
30 minuten

Classiﬁcatie
E30

60 minuten

E60

90 minuten

E90

Veiligheid in geval van brand
Kabeldozen van Hensel zĳn getest op isolatiebehoud PH120 en
functiebehoud in elektrische systemen E30/E60/E90

BS BS EN 50200
Periode blootstelling
aan vlammen
15 minuten

Classiﬁcatie
PH15

30 minuten

PH30

60 minuten

PH60

90 minuten

PH90

120 minuten

PH120

Vooral in openbare gebouwen zoals warenhuizen, luchthavens, ziekenhuizen en dergelĳke
en andere openbare ruimten heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Noodstroomvoorzieningen
volgens het geldende bouwbesluit zĳn daarbĳ verplicht. In geval van brand moet de
functionaliteit van noodstroomvoorzieningen voor een bepaalde tĳd gegarandeerd zĳn.
Dit zorgt ervoor dat elektrische apparatuur, zoals noodverlichting, rookafzuiging, alarmen
enzovoorts nog minimaal 30, 60 of 90 minuten in bedrĳf blĳft. Mensen kunnen bĳ brand
het gebouw makkelĳker, veiliger en sneller verlaten en reddingsdiensten kunnen hierbĳ
beter assisteren. Naast het behoud van de functie dienen deze installaties ook aan alle
elektrotechnische richtlĳnen te voldoen.

Hiervoor zĳn twee van elkaar te
onderscheiden normen met de daarbĳ
behorende testmethoden.

Isolatiebehoud
PH120

Functiebehoud
E30/E60/E90 stelt hogere eisen

Test op vuurvastheid van onbeschermde
kabelinstallaties (kabels met kabeldozen)
voor gebruik in noodstroomvoorzieningen.
Deze testmethode test het afzonderlĳke
product, ongeacht de toepassing binnen de
installatie.

In tegenstelling tot isolatiebehoud, wordt bĳ
het testen van functiebehoud niet alleen het
afzonderlĳke product getest, maar wordt het
kabelsysteem inclusief alle componenten als
geheel getest.

Kabeldozen met aangesloten kabels na het testen

Installatiematerialen
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Kabeldozen – systeemvoordelen

Functionele behuizingstechnologie
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Optioneel:
Professionele
coderingslabels voor
identificatie van de
kabeldozen

Snel met een kwartslag te sluiten, de gesloten positie is goed zichtbaar.
Tijdens de montage voorkomt een borgband dat het deksel valt of verloren gaat.
Geïntegreerde voorziening voor verzegelen van de kabeldoos.
Externe beugels voor bevestiging zijn altijd inbegrepen. Sleufgaten zorgen voor
eenvoudige montage en afstelling.

Moderne klemtechnologie
innovatief en ﬂexibel


Alle aansluitklemmen van 0,75 tot 25 mm2 zijn VDE-gecertificeerd en voldoen aan alle eisen van de
norm DIN EN 60998-2-1:
“Aansluitklemmen moeten geschikt zijn voor twee of meer geleiders met dezelfde of verschillende nominale doorsneden of combinaties.
Aansluitklemmen moeten geschikt zijn voor starre en/of flexibele niet-voorbereide geleiders.”



Alle aansluitklemmen zijn uitgerust met twee klemeenheden per pool en maken de aansluiting van
verschillende geleiderdoorsneden en ook verschillende geleidertypen gemakkelijk.



Kabelverbindingen zijn beschermd tegen onbedoeld losraken.
Zelfs tijdens belastingveranderingen tijdens bedrijf zijn verbindingen permanent gegarandeerd.



Een draadbescherming voorkomt schade aan de geleider die wordt veroorzaakt door de directe werking
van de klemschroef op de geleider, waardoor tevens geleiderbreuk wordt voorkomen. Ook geschikt voor
flexibele geleiders zonder adereindhuls.



Hoog geplaatste aansluitklemmen bieden meer
ruimte voor de bedrading.
De aansluitklem kan op verschillende aansluitposities
in de kabeldoos worden bevestigd.
Tot behuizingsmaat 4 (≤ 10 mm²) kunnen twee
aansluitklemmen in één doos worden gemonteerd,
zelfs verschillende aansluitmaten zĳn mogelĳk.





Verschillende kabelinvoeren
Insteekmembraan of geschroefde kabelwartel in één keer






Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen in behuizingswand
voor snelle kabelinvoer tot beschermingsgraag IP 66.
Kabelinvoer via de bodem van de doos via geïntegreerde elastische membranen.
Als alternatief kan een kabelwartel worden geplaatst na het verwijderen van het elastische membraan.

Installatiematerialen
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Systeemgetest – altĳd de
meest geschikte kabelinvoer
voor de betreffende
toepassing
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Kabelinvoersystemen
Kabelinvoeren ten behoeve van afdichting en trekontlasting
Toepassing: Altĳd de juiste kabelinvoer voor behuizingen in beschermde
en onbeschermde buitenopstellingen. Geschikt voor zowel industrie als
in utiliteit

Systeemgetest
Alle kabelinvoersystemen zĳn getest op
Hensel-behuizingen.



Van invoertulen tot drukcompensatieelementen – voor elke toepassing de
meest geschikte kabelinvoeroplossing



Beschermingsgraad IP 54 tot IP 66/IP
67/IP 69



Systeemgetest



Afdichtingsbereik van 3 mm tot en met
72 mm



Voor uitbreekpoorten M12 tot M63



Kabelinvoeren voor binnen- en
buitenopstellingen



Kabelwartels met geïntegreerd
kabelborgsysteem



Kabelwartels altijd met moer

Systeemgetest
Hensel controleert
tweemaal, zowel
de afdichting van
de kabel met de
wartel, als de
afdichting van
de wartel met de
behuizing

Test volgens norm
De test volgens de
norm controleert de
afdichting van de
ingestoken kabel met
kabelwartel

paußen = pinnen

Installatiematerialen
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Dichtbĳ werkplekken.
Veilige en economische
stroomvoorzieningen voor de industrie
en utiliteit
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KV-verdeelkasten tot 63 A
Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische
uitbreekpoorten
Toepassing: Voor binnen- en beschermde buitenopstelling in de industrie
en utiliteit
Beschermingsgraad
Beschermingsklasse
Voor

IP 54-65

II, &

de installatie van DIN-railapparatuur

Gebruik

van apparaten toegestaan voor
ongeschoolde personen
FIXCONNECT®insteekklemtechniek
voor PE

Met

Volgens

IEC 60 670-24

Materiaal:

PS polystyreen

Brandgedrag:

gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 750 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend

Kleur:

grijs, RAL 7035

Weerstand

tegen impact: IK 08 (5 Joule)

Elektrotechnische verdeelsystemen
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Weerbestendig
Veilige en economische stroomvoorzieningen voor onbeschermde
buitenopstellingen in ruwe omgevingen
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KV-verdeelkasten tot 63 A
Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische
uitbreekpoorten
Toepassing: weerbestendig, voor onbeschermde buitenopstellingen of in
ruwe omgevingen buitenshuis


Beschermingsgraad IP 65



Beschermingsklasse II, &



Voor de installatie van DIN-railapparatuur



Gebruik van apparaten toegestaan voor
ongeschoolde personen



Met FIXCONNECT®insteekklemtechniek
voor PE



Volgens IEC 60 670-24



Materiaal: PC polycarbonaat



Het materiaal werd door het instituut
voor kunststoffen op uv-bestendigheid
onderzocht en is geschikt bevonden
voor onbeschermde buitenopstelling in
daglicht



Klimatologische invloeden en effecten
op de apparatuur moeten worden
overwogen



Brandgedrag: gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend



Kleur: grijs, RAL 7035



Weerstand tegen impact: IK 08 (5 Joule)

Elektrotechnische verdeelsystemen
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Eén

deur voor
alle Inbouw rijen

3-54

Compacte

gebruikersvriendelijke
oplossing, optisch nette installatie door
de meegeleverde kabelinvoerdeksel

modules

DIN-rail

met eindaanslag
voor juiste positionering van
installatiecomponenten

Lage

zijwanden bieden meer ruimte en
gemakkelijke toegang tot de bedrading

Geïntegreerd

opbergvak t.b.v.
toebehoren – alles heeft zijn eigen
plaats

Snelle montage dankzĳ FIXCONNECT® insteekklemtechnologie
®

FIXCONNECT

Klemtechniek voor PE
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Markeeroptie

van
aansluitklemmen

Veel

ruimte voor
identificatie van
elektrische circuits

KV-verdeelkasten –
systeemvoordelen
Praktische oplossingen voor kabelinvoer
IP

54 tot 65,
kabelinvoer via
geïntegreerde, elastische
afdichtmembranen

Met

uitbreekpoorten
en kabelwartels

Veilig gesloten dankzĳ
sluitmechanisme en afdichting

Afsluitbare

deur via vergrendeling en/of afdichtbaar
van boven- en onderkant
Scharnierende deur, snel en gemakkelijk verwisselbaar van links naar rechts
Afdichting

Moderne behuizing met veel ruimte voor
installatie en bedrading
Deksel

voor een perfecte aansluiting op
kabelbuizen

Meerdere

KV Extra
In deze behuizingen kunnen, zowel
inbouwcomponenten volgens DIN 43880, als niet
bedienbare componenten worden geïnstalleerd.

bevestigingspunten – ook op pilaren of
smalle componenten
Meer ruimte voor bedrading, gemakkelijke
toegang tot de bedrading
Variabele inbouwdiepte door montage DIN-rail op
verschillende niveaus
Met afdekstroken

Elektrotechnische verdeelsystemen
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-

Installatieverdeler t/m 250A, voor
bediening door leken.
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ENYSTAR-Installatieverdeler tot 250 A
Modulair kastsysteem voor zelfmontage van verdeelsystemen, bedoeld
om te worden bediend door leken volgens IEC 61439-3

Toepassing: Geschikt voor binnen- en beschermde buitenopstelling,
in de industrie en utiliteit

Beschermingsgraad
Stof-

IP 66

en spuitwaterdicht

Beschermingsklasse
Geïsoleerde
Materiaal:

II, &

behuizing

PC polycarbonaat

Klimatologische

invloeden en effecten
op de inbouw-componenten moeten
worden overwogen

UV-bestendig

volgens IEC 61439-1,
sectie 10,2.4: Het materiaal is
onderzocht op uv-bestendigheid

Brandgedrag:

Behuizingen

met voorgemonteerde
componenten

Behuizingen

zijn toepasbaar als
afzonderlijke kasten of te combineren tot
geassembleerde verdelers

gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend

Kleur:

grijs, RAL 7035

Weerstand

tegen impact: IK 08 (5 Joule)

ENYSTAR-verdeelsystemenzĳn bedoeld
voor gebruik door leken volgens IEC
61439-3

Gratis:

Enyguide software-tool en
Online-portal voor ontwerp en
constructie volgens IEC 61439.

&

Elektrotechnische verdeelsystemen
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ENYSTAR-Installatieverdeler tot 250 A

Makkelĳk aanpasbaar en uitbreidbaar, zeer geschikt voor toepassing
in zware industriële omstandigheden
Het ENYSTAR-verdeelsysteem is flexibel
inzetbaar in kleine ruimtes daarmee
zeer geschikt voor toepassing in, zowel
industrie, als utiliteit
- modulair,
- met een hoge beschermingsgraad,
- uitbreidbaar in alle richtingen (verticaal en
horizontaal).

Transparante

deuren:
Elektrische componenten zijn door de
transparante deuren altijd zichtbaar. Bij
storing is in één oogopslag te zien welk
component is aangesproken.

Flexibel

uitbreidbaar, zelfs in het geval
van het bijplaatsen van een extra
groepenkast. Afhankelijk van het aantal
bij te plaatsen groepen zijn afgestemde
behuizingsgrootten beschikbaar. Deze
kunnen horizontaal of verticaal aan de
bestaande verdeler worden gemonteerd.

Vormstabiel

en veilig. Bij een slag of
stoot keert de behuizing zicht direct in de
oorspronkelijke vorm terug. Kortstondige
beweging van spanningvoerende delen
kunnen geen kortsluiting veroorzaken. De
bescherming tegen elektrische schokken
blijft gehandhaafd.
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Systeemvoordelen



Handbediende
vergrendeling voor
situaties waar leken de
componenten mogen
bedienen



Vergrendelingsoptie
met sleutel voorkomt
ongeoorloofde toegang



Multikey voor deursluitsystemen:
Standaard sluitsysteem voor
gereedschapsbediening met
sleufschroevendraaier en driehoek 8 mm,
optionele vierkantige sleutel 8 mm en
dubbele baard.



Connection Box voor
eenvoudige installatie
van wandcontactdozen,
drukknoppen en
schakelaars, drukknoppen en schakelaars.



Veilig, zelfs in
onbeschermde
buitenopstelling,
bijvoorbeeld met
een apart leverbaar
regendak.



Ventilatie door middel van ventilatieflensen
en combi-ventilatiewartels. Voor situaties
met hoge temperaturen en kans op
condensvorming

Planningshulpmiddelen ondersteunen bĳ het ontwerpen,
bouwen en documenteren van projecten

1

2

4

3

of ine of online via internet
ofﬂ
www.enyguide.nl
w
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Bewezen in utiliteit en industrie met zwaar
belastende omgevingen. Robuust, resistent
en veilig in extreme weersomstandigheden,
met bĳvoorbeeld een regendak
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Mi-energieverdelers tot 630 A
Modulair behuizingssysteem voor zelfassemblage van
schakelapparatuur en besturingssystemen (PSC) volgens
IEC 61439-2

Toepassing: Geschikt voor binnen- en beschermde buitenopstellingen in
industrie en utiliteit
Beschermingsgraad

IP 65

Niet

gekoppelde behuizingen
zonder aanbouwflenzen en
onbewerkte deksels hebben een
beschermingsgraad van IP66

Stof-

en spuitwaterdicht

Beschermingsklasse

II, &, dubbel

geïsoleerd
Geïsoleerde
Materiaal:

behuizing

PC polycarbonaat

Klimatologische

invloeden en effecten op
de inbouwcomponenten moeten worden
overwogen

Voorgemonteerde

behuizingen met
elektrische componenten

Behuizingen

kunnen worden gebruikt als
afzonderlijke kasten of kunnen worden
gecombineerd tot complete verdelers

Gratis:

Enyguide software-tool en
Online-portal voor ontwerp en
constructie volgens IEC 61439.

UV-bestendig

volgens IEC 61439-1,
sectie 10,2.4: Het materiaal is
onderzocht op uv-bestendigheid

Brandgedrag:

gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend

Kleur:

grijs, RAL 7035

Weerstand

tegen impact: IK 08 (5 Joule)

&
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Mi-energieverdelers tot 630 A

Makkelĳk aanpasbaar en uitbreidbaar, zeer geschikt voor toepassing
in zware industriële omstandigheden
Het MI-verdeelsysteem is ﬂexibel inzetbaar
in kleine ruimtes en daarmee zeer geschikt
voor toepassing in, zowel industrie, als
utiliteit
- modulair en combineerbaar,
- met een hoge beschermingsgraad,
- uitbreidbaar in alle richtingen
(verticaal en horizontaal).

Elektrische

componenten zijn door de
transparante deksels altijd zichtbaar. Bij
storing is in één oogopslag te zien welk
component is aangesproken.

Flexibel

uitbreidbaar, zelfs in het geval
van het bijplaatsen van een extra
groepenkast. Afhankelijk van het aantal
bij te plaatsen groepen zijn afgestemde
behuizingsgrootten beschikbaar. Deze
kunnen horizontaal of verticaal aan de
bestaande verdeler worden gemonteerd.

Vormstabiel

en veilig. Bij een slag of
stoot keert de behuizing zicht direct in de
oorspronkelijke vorm terug. Kortstondige
beweging van spanningvoerende delen
kunnen geen kortsluiting veroorzaken. De
bescherming tegen elektrische schokken
blijft gehandhaafd.
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Systeemvoordelen



Deksels met
handmatige bediening
voor ongeschoolde
personen of met
gereedschap voor
geschoolde personen



Dekselvergrendeling
voorkomt ongeoorloofd
openen van de
afdekking



Scharnierdeksel
voor gemakkelijke
bediening van
apparatuur



Behuizingen kunnen
worden toegepast
als afzonderlijke
kasten of als
geassembleerde
verdelers



Veilig zelfs in de
meest extreme
weersomstandigheden. Bijvoorbeeld
bij onbeschermde
buitenopstelling met
een regendak



Ventilatievoorzieningen om condensvorming te verminderen

Planningshulpmiddelen ondersteunen bĳ het
ontwerpen, bouwen en documenteren van projecten
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Behuizingen voor
klantspeciﬁeke
oplossingen en individuele
toepassingen
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Lege behuizingen volgens
IEC 62208
voor klantspeciﬁeke oplossingen en individuele toepassingen

Toepassing: Geschikt voor binnen- en beschermde buitenopstellingen in
industrie en utiliteit



Voor het inbouwen van apparaten die
van buitenaf bediend moeten worden,
zoals CEE-contactdozen, knoppen en
schakelaars



Installatie van elektrische apparatuur met
behulp van DIN-rail of montageplaten



Beschermingsgraad IP 55 / IP 66



Stof- en spuitwaterdicht



Beschermingsklasse II, &, dubbel
geïsoleerd



Geïsoleerde behuizing



Materiaal: PS polystyreen en PC
polycarbonaat



Klimatologische invloeden en effecten op
de inbouwcomponenten moeten worden
overwogen



Brandgedrag: gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 750 °C/960 °C,
moeilijk ontvlambaar, zelfdovend



Kleur: grijs, RAL 7035



Weerstand tegen impact: IK 08 (5 Joule)

&

Lege behuizingen
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Productoplossingen
voor fotovoltaïsche
installaties
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Productoplossingen voor
fotovoltaïsche installaties
Generator-aansluitkasten en PV-omvormer-aansluitkasten in
overeenstemming met IEC 60364-7-712. Voor elk type laagspanningssysteem: Met en zonder koppeling op het energienetwerk
Toepassing: Geschikt voor beschermde buitenopstelling
Beschermingsgraad
Stof-

IP 65

en Spuitwaterdicht

Beschermingsklasse

II, &, dubbel

geïsoleerd
Geïsoleerde
Materiaal:

behuizing

PC polycarbonaat

UV-bestendig
Bestand

PV-generatoraansluitkast

PV-omvormeraansluitkasten

Compleet

Voorgefabriceerde

gemonteerd.
Klaar voor snelle en
eenvoudige aansluiting
op PV-strings en PV-omvormers

Met

overspanningsbeveiliging, generatorvrijschakelinrichting,
stringbeveiliging of sperdioden, indien nodig

Accessoires

voor
buitentoepassingen
(bijvoorbeeld
ventilatieflens,
beschermdak)

en
geteste omvormeraansluitkasten

Sets

kunnen ter plaatse
individueel worden
aangepast.

Ontkoppelingsschakelaars
Voor

de aansluiting van
noodspanningsvoorzieningen in overeenstemming met de geldende
normen zoals b.v. de
Duitse norm VDE-AR-N
4105

tegen corrosie door regen,
ijs en sneeuw

Brandgedrag:

gloeidraadtest volgens de
norm IEC 60695-2-11: 960 °C, moeilijk
ontvlambaar, zelfdovend

Kleur:

grijs, RAL 7035

Weerstand

tegen impact: IK 08 (5 Joule)

Oplossingen
op maat?
Neem contact
met ons op!

&

Stroomverdeling in PV-installaties
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HENSEL NEDERLAND
Hensel Nederland is de 10e dochteronderneming in de succesvolle
historie van de Hensel groep. Internationaal zijn er 850 enthousiaste
medewerkers bij betrokken. Het team in Nederland bestaat uit hooggekwaliﬁceerd personeel met praktische ervaring. Wij bieden waardevolle
knowhow ter ondersteuning van de installateur en de paneelbouwer.
Klantgerichte technische specialisten die samen met u oplossingen
vinden voor uw installatie vragen. Voor Hensel zijn tevreden klanten de
beste referentie.
Dankzij een consequente kwaliteitsfilosofie worden de Hensel
producten wereldwijd in de meest uiteenlopende branches toegepast.
Hensel medewerkers zijn professionals en staan garant voor kwaliteit
en deskundigheid. Altijd goed geïnformeerd, lokaal geworteld maar
internationaal georiënteerd.

Hensel Nederland
Schumanpark 91
7336 AS Apeldoorn
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

+31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)
+31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)
+31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)
+31 (0) 55 720 0 735 (Planning)

E-Mail: info@hensel-nederland.nl
www.hensel-nederland.nl
Hensel Nederland is de handelsnaam van Hensel Netherlands B.V.

98 17 1346 5.21

made in GERMANY
since 1931

