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Waarom een praktĳ khandleiding?

IEC 61439 - 

Taken en verantwoordelĳ kheden voor de elektricien

De IEC 61439 toont hoe een verdeelinrichting, die veilig is voor de 

gebruiker, kan worden gebouwd. Behalve de veranderingen die 

van invloed zĳ n op het ontwerp van een verdeelinrichting, wordt 

de fabrikant van een verdeelinrichting gewezen op nieuwe taken 

en verantwoordelĳ kheden. 

Defi nieert welke documenten behoren bĳ  een verdeelinrichting 

en welke procedures in acht moeten worden genomen. Doet 

uitspraken over de vermogenswaarden van het systeem, zodat een 

procedure van het ontwerp kan worden aangehouden. 

Praktĳ khandleiding IEC 61439:

5 stappen voor een schakelkast die in overeenstemming 

met de geldende norm is

De handleiding bevat een beschrĳ ving van de werkwĳ ze, 

assemblage en documentatie van een verdeelinrichting in de 

volgorde van de benodigde stappen en wĳ st tegelĳ kertĳ d aan deze 

stappen de relevante paragrafen uit IEC-norm 61439 toe. 

De handleiding is gericht op de assemblage van verdeelkasten tot 

630 A en in aanvulling op checklists en instructies met betrekking 

tot de verifi catie van de maximaal toelaatbare temperatuurstĳ ging.

Basisbeginselen van IEC 61439

IEC 61439-1

vormt een algemeen deel, 

dat moet worden gelezen in 

combinatie met productdeel 

IEC  61439 -2 t/m -7.

Bevat geen productspecifi eke 

vereisten.

Beschrĳ ft gebruiksomstandigheden, 

systeemvereisten, technische 

eigenschappen en vereisten, 

alsmede verifi catie-opties voor 

verdeelinrichtingen en beschrĳ ft 

de gebruikte termen.

Nieuwe terminologie m.b.t. productverantwoordelĳ kheid:

Originele fabrikant (systeemfabrikant) en fabrikant van 

verdeelinrichtingen (paneelbouwer) met een nieuwe regelgeving 

voor productverantwoordelĳ kheid.

Een verhoogde veiligheid door een defi nitie van vereisten

voor verdeelinrichtingen die van invloed is op de constructie 

van het systeem, bĳ v. geschatte korteduurstroom, 

stroomtoevoercapaciteit en weerstand tegen 

temperatuurstĳ gingen.

Een verhoogde veiligheid door bepaling van de ratinggegevens

die essentieel zĳ n voor de werking van verdeelinrichtingen onder 

bedrĳ fsomstandigheden. Hiervoor wordt de verdeelinrichting 

beschouwd als een BLACK BOX.

|

HENSEL ondersteunt als systeemfabrikant paneelbouwers met 

deze handleiding voor een veilig ontwerp en veilige constructie van 

verdeelinrichtingen conform IEC 61439.

Technische regel IEC 61439 voor verdeelinrichtingen

Als er geen geharmoniseerde normen worden toegepast, heeft de 

fabrikant van de verdeelinrichting de plicht om te voldoen aan de 

boven beschreven beschermingsdoeleinden door gebruik te maken 

van passende middelen.  

Juridisch kader van LVD 2014/35/EU

Binnen de Europese Unie vormt Laagspanningsrichtlĳ n LVD 2014/35/

EU de juridische basis voor alle elektrische uitrustingen tussen 50 en 

1000 V wisselspanning of 75 en 1500 V gelĳ kspanning.

Deze richtlĳ n zorgt ervoor dat een hoge beschermingsgraad van 

elektrische apparatuur gegarandeerd wordt voor personen, vee en 

materiaal. Dit is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese 

Unie (EU). 

De verklaring van overeenstemming door de fabrikant van 

de verdeelinrichting bekrachtigt de overeenstemming met de 

juridische basis. De verwĳ zing naar IEC 61439 impliceert dat 

aan de wettelĳ ke basisvereisten is voldaan. Als er niet aan de 

wettelĳ ke vereisten is voldaan, beschikt de koper niet over 

aansprakelĳ kheidsbescherming! 

Opbouw van IEC 61439

IEC 61439-5

KabelverdeelkastenKabelvKabelverdeelerdeelkastenkasten

IEC 61439-6

RailverbindingssystemenRailveRailverbindirbindingssysngssystementemen

IEC/TS 61439-7

Verdeelinrichting voor kam-
peerterreinen, marktplaatsen, 
jachthavens en laadstations 
voor elektrische voertuigen

VerdeeVerdeelinriclinrichtinghting voor kvoor kamam-

IEC/TR 61439-0

Planningsgids voor verdeelinrichtingen

IEC 61439-1 

Algemene vereisten voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

IEC 61439-2

Vermogensschakel-en-

verdeelinrichtingen voor 

geïnstrueerde personen (PSC)

Vermogensschakel-en-

IEC 61439-3

Verdeelkasten bedoeld voor 

bediening door ondeskundig 

personeel (DBO)

Verdeelkasten bedoeld voor 

IEC 61439-4

Verdeelinrichtingen voor 

bouwplaatsen

VerdeeVerdeelinriclinrichtingehtingen voorn voor

Stap 1

Verzamelen van alle projectgegevens 

Stap 2

Ontwerp en keuring van een verdeelinrichting

Stap 3

Constructie / productie van een verdeelinrichting

Stap 4

Fabrikant indentificatie

Stap 5

CE-verklaring van overeenstemming

De handleiding kan worden gedownload via:

www.hensel-nederland.nl -> Serviceww
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Basisbeginselen van IEC 61439

Wie is de fabrikant van een verdeelinrichting? 

In de nieuwe norm wordt de verantwoordelĳ kheid voor een compleet geassembleerde verdeelinrichting eenduidig geregeld. Hierbĳ  wordt 

onderscheid gemaakt tussen de originele fabrikant (systeemfabrikant) en de fabrikant van de verdeelinrichting (paneelbouwer).

wwwww.w.hehehensnsnselel-n-nededererlalandnd.n.nl l ->> SServiv cecwwwwwwwww.w hehehensnselel-n-nededererlalandnd.n.nl l >-> Service

Systeemfabrikant, bĳ v. HENSEL

Paneelbouwer

Paneelbouwer

Paneelbouwer

 de verdeelinrichting

 de verificatie van het ontwerp door middel van tests, 

berekeningen of bouwregels

  de documentatie van deze ontwerpverificatie, bijv. 

testdocumentatie, afwijkingen, berekeningen

 het ontwikkelen van tools voor ontwerpen en geschikte 

instructies voor constructie en tests

 de uitvoering van de verdeelinrichting volgens de eisen van de 

klant/operator

 de naleving van de ontwerpverificatie van de originele fabrikant

  de overeenstemmingsverklaring voor de klant

 de markering en documentatie van de constructie

 de eigenschappen van de ontwerpverificatie en -documentatie

Verantwoordelĳ k voor: Verantwoordelĳ k voor:

 Originele fabrikant (systeemfabrikant) Fabrikant van de verdeelinrichting 
(paneelbouwer)

Via onze website ondersteunt HENSEL u bĳ  de implementatie van 

de eisen volgens IEC 61439, vanaf de eerste stap - het verzamelen 

van alle projectgegevens -, het ontwerp van genormaliseerde 

HENSEL verdeelinrichtingen, tot en met het aanleveren van de 

benodigde ontwerpverifi catie en testrapport.

Hier vindt u:

 Checklists en formulieren

 ENYGUIDE 3D-configurator

 ONLINE rekentool voor verificatie van de toegestane 

temperatuurtoename

 Instructies voor het bepalen van de ontwerpwaarden (InA, Inc, ICW)

 Technische gegevens

Alles over ontwerp en constructie 
conform IEC 61439

www.hensel-nederland-nl

ALLES OVER
IEC 61439!

Productverantwoordelĳ kheid fabrikant 

De fabrikant is hoofdverantwoordelĳ ke voor naleving van de wet en voor de veiligheid van een verdeelinrichting. Hĳ  moet aantonen dat 

de verdeelinrichting vrĳ  is van ontwerp-, productie- en instructiefouten wanneer deze op de markt wordt gebracht. Hiervoor moet hĳ  de 

veiligheid van het systeem aantonen op basis van de overeenkomstige documenten (risicoanalyse en -beoordeling). Deze documenten 

moeten worden bewaard. Hij moet een verklaring van overeenstemming opstellen en het CE-keurmerk zichtbaar bevestigen.

Paneelbouwers die geen eigen systeem hebben en complete 

verdelers samenstellen van systeemfabrikanten, beslissen zelf 

over hun verifi catieregelingen, aangezien zĳ  gebruik kunnen 

maken van de documenten van de originele systeemfabrikant.

De originele fabrikant (systeemfabrikant) levert de betreffende 

verifi caties voor de verdeelinrichting. 
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HENSEL checklist voor het ontwerp van verdeelinrichtingen conform IEC 61439 

Checklist voor het ontwerp van verdeelinrichtingen

conform IEC 61439

1. Installatie en omgevingscondities

 Bedrijfsactiviteiten: ___________________________ Binnen-/ buitentemperatuur (°C): _______________

 Installatie binnen:

     in vergrendelde elektrische bedieningsruimte     in productieruimte

 - buiten:   beschermd buiten       onbeschermd buiten

 Beschikbaar wandoppervlak in mm:  Breedte: __________  Hoogte: __________  Diepte: __________ 

 Constructietype: wandmontage vloermontage 

 Beschermingsgraad:   IP 44  IP 54    IP 55     IP 65     IP _______________

2. Bediening   door ervaren personeel (elektriciens)  door onervaren personeel

 Luiken/deksels:  ondoorschijnend/zonder inspectieruitje  transparant/zonder inspectieruitje  _______________

3. Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

 Hoofdverdeelkast: Uitgaand component: ______________________ 

 Transformator: Nominaal vermogen (kVA): _____________________ Impedantie uk (%): 4 6   

 Nominale spanning   _______________   V wisselstroom  V gelijkstroom   _____ Hz 

   __________  Nominale stroom (A): _______ 

 Toewijzing geleider: L1, L2, L3 N PE PEN 

 Beveiligingsklasse:  I II 

 Ingaand component:  __________________________

 

 Inkomende aansluiting:

  vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________

  koper   aluminium

  met kabelschoen  met aansluitklem 

  kabel   losse aders  doorsnede (mm²): _______________

4. Elektrische circuits en verbruikers

 Aansluiting uitgaand: 

 vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________ 

  aangesloten op apparaat  via klemmenblok  diameter (mm²): _______________

 Uitgerust met:

Aantal
Type beveiliging 

(zekering, veiligheidsschakelaar, ...)

Nominale waarden van de ver-

bruiker (stroom, vermogen, ...)
Opmerkingen

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

 Aanvraag/aanbieding medewerker van Hensel: ___________________________ Datum:  _______________

Klant:

Naam: 

Adres:

Telefoon:  

E-mail:

Project:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG ∙ Industrial Electrical Power Distribution Systems ∙ D 57368 Lennestadt ∙ Duitsland∙ www.hensel-electric.de/61439

1.1   Installatie en omge-

vingscondities

Pagina 10

1.2   Bediening en onderhoud

 Pagina 11

1.3  Aansluiting op het 

openbare elektriciteitsnet

Pagina 12

1.4  Elektrische circuits 

en verbruikers

Pagina 13

Deze checklist ondersteunt u in stap 1 bĳ  het verzamelen van alle 

gegevens voor het ontwerp van een verdeelinrichting op locatie. 

Deze helpt bĳ  het bepalen van de juiste ontwerpwaarden voor de 

vier gebruiker kenmerken van het systeem.

De checklist voor het ontwerpen van verdeelinrichtingen conform 

IEC 61439 kan snel en eenvoudig worden gedownload.

De gebruiker specifi ceert de operationele eisen en voorwaarden 

voor een verdeelinrichting. 

In gevallen waarbĳ  speciale operationele voorwaarden bestaan 

die niet door de norm worden gedekt, moeten als aanvulling ook 

de speciale vereisten worden opgevolgd of speciale afspraken

tussen de fabrikant van de verdeelinrichting en de gebruiker worden 

gemaakt. De gebruiker moet de fabrikant inlichten, indien er sprake 

is van zulke extreme omstandigheden.

de correcte waarde van de belangrĳ kste gebruiker kenmerken in 

de verdeelinrichting is cruciaal voor de werking van de operationele 

voorwaarden. Hiervoor wordt de verdeelinrichting beschouwd 

als een »BLACK-BOX« bestaande uit vier gebruiker kenmerken, 

waarvoor de fabrikant de juiste ontwerpwaarden moet defi niëren bĳ  

het ontwerp van het systeem. 

Het ontwerp van de verdeelinrichting wordt bepaald door 

voorwaarden en gegevens, zoals:

1.1 Installatie en omgevingscondities

1.2 Bediening en onderhoud

1.3 Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

1.4 Elektrische circuits en verbruikers

Stap 1: Verzamelen van alle projectgegevensStap 1: Verzamelen van alle projectgegevens

Gebruiker kenmerken van systemen

BLACK BOX

1.3

Aansluiting op het 

openbare elektriciteitsnet

-  Nominale spanning van de 

voeding

-  Nominale waarde van de 

transformator

-  Geschatte 

korteduurstroom

1.4

Elektrische circuits 

en verbruikers 

- Waardes van uitgaande circuits

-  Bepaling van de thermische 

vermogensafname

-  Bepaling van de nominale 

gelijktijdigheidsfactor (RDF)

1.1

Omstandigheden op de 

locatie van installatie/

omgeving

- Installatielocatie 

-  Speciale vereisten voor 

gebruik in commerciële en 

industriële toepassingen

1.2

Bediening en onderhoud

-  Bediening (van het apparaat) door 

ondeskundig personeel - 

niet opgeleide personen

-  Toegang en bediening uitsluitend 

door opgeleide personen 

(elektriciens)

Verdeelinrichtingen als BLACK BOX met de 4 gebruiker kenmerken conform IEC 61439

Mi Energieverdeler

Modulaire, dubbel 

geïsoleerde 

behuizingen, met 

beschermingsgraad 

tot IP 65, voor de 

constructie van 

verdeelinrichtingen 

(PSC) tot maximaal 

630A, conform IEC 

61439-2

ENYSTAR

Modulaire, dubbel 

geïsoleerde behuizingen, 

met beschermingsgraad 

tot IP 66, voor 

constructie van 

verdeelinrichtingen (PSC) 

tot maximaal 250A, voor 

bediening door leken 

conform IEC 61439-3

www.hensel-nederland.nl -> Serviceww
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De checklist beschrĳ ft de vereisten voor bediening, onderhoud 

en uitbreiding van de verdeelinrichting. Hierbĳ  wordt rekening 

gehouden met de geschiktheid van de persoon die toegang nodig 

heeft tot de betreffende delen van de installatie of die de installatie 

moet bedienen.

Bediening door Elektricien 

(opgeleide persoon)

IP XXB

 Apparaten die uitsluitend mogen worden bediend door 

een gekwalifi ceerde elektricien moeten worden geïnstalleerd achter 

deuren of deksels die alleen met gereedschap kunnen worden 

geopend. 

Met gereedschap bediende ruimten voor voeding, reservezekering 

en uitgangsklemmen. 

Hiertoe dienen alleen gekwalifi ceerde elektriciens toegang te hebben!

Elektrisch opgeleid personeel IP XXB, zie gekwalifi ceerde elektricien

Elektrotechnisch onervaren 

persoon 

Selectie van uitrustingen 

voor leken!

Alleen installatieapparaten, 

zoals seriematig ingebouwde 

componenten, zekeringen tot 

63A, veiligheidsschakelaars en

IT-componenten zĳ n toegestaan.

IP XXC: Bescherming tegen direct contact met gevaarlĳ ke onder 

spanning staande onderdelen

Voor ENYSTAR verdeelkasten vereist IEC 61439-3 specifi eke 

beschermende maatregelen voor ruimten waartoe onervaren 

personen toegang hebben:

-  Onder spanning staande onderdelen moeten worden afgedekt 

met een beschermkap.

-  Apparaten die uitsluitend mogen worden bediend door een 

gekwalifi ceerde elektricien moeten worden geïnstalleerd achter 

luiken of deksels die alleen met gereedschap kunnen worden 

geopend.

Handbediening voor toegangsruimten door leken of het gebruik van 

scharnierende deksels maken een eenvoudige bediening van de 

uitrusting mogelĳ k.

Bediende apparaten Achter luik / deksel Beschermingsmaatregelen moeten in acht worden genomen

Luiken / afdekkingen Aanwezige vergrendeling voor aanpassingen

Conversiesets voor luik- of dekselbevestigingen van handmatig 

gebruik tot en met tool bediend gebruik aanwezig

2. Bediening   door ervaren personeel (elektriciens)  door onervaren personeel

 Luiken/deksels:  ondoorschĳ nend/zonder inspectieruitje  transparant/zonder inspectieruitje  _______________

De checklist beschrĳ ft de installatie- en omgevingscondities 

op locatie, die de planner verschaft. De fabrikant bekĳ kt deze 

informatie en construeert de verdeelinrichting op basis van 

deze vereisten. De geldende maatregelen en aanbevelingen 

moeten in acht worden genomen, om een veilig gebruik van de 

verdeelinrichting te garanderen.     

Bedrĳ fstype Rekening houden met de speciale eisen voor gebruik in commerciële en industriële toepassingen, 

zoals sterke mechanische en chemische druk op constructiemateriaal.

Kamer-/

omgevingstemperatuur (°C) 

conform IEC 61439

Temperatuurbereik: -5 °C tot +35 °C, max. +40 °C

Vochtigheid: 50% bĳ  40 °C, 100% bĳ  25 °C

Metingen: specifi ceer vermogensverlies van de constructie voor waardebepaling van de ventilatie / 

ruimte afmetingen. 

Tĳ dens het ontwerpen moeten er hogere omgevingstemperaturen opgenomen worden.

Installatie binnen In afgesloten elektrische bedieningsruimte: Alleen toegankelĳ k voor opgeleid personeel (elektriciens)

Tĳ dens gebruik: Toegankelĳ kheid voor niet opgeleid personeel

IP-beschermingsgraad

Bescherming tegen vreemde voorwerpen: stofbestendige IP 6X

Waterbescherming: waterdichte IP X6 / IP X5 (afgebogen water onder hoge druk)    

Installatie buiten

- Beschermd buiten

- Onbeschermd buiten

Direct zonlicht

Het materiaal is getest op UV-bestendigheid.

UV-bestendig conform IEC 61439-1 alinea 10.2.4.

Bied indien nodig extra maatregelen tegen direct zonlicht, bĳ v. door middel van een overkapping.

Temperatuur en vochtigheid

Hogere omgevingstemperaturen, mogelĳ k als gevolg van direct zonlicht, moeten in 

acht worden genomen in de planningsfase.

IP-beschermingsgraad voor beschermde en onbeschermde installatie buiten

Neem waar nodig maatregelen tegen incidentele vorming van condens als gevolg van 

temperatuurschommelingen, zoals ventilatie, airconditioning (ook bĳ  een onbeschermde installatie).

Type installatie Specifi ceer het systeemtype voor wandmontage of vloermontage.

Beschikbare afmetingen Houd rekening met de installatiecondities op locatie en specifi ceer indien nodig beperkingen.

1. Installatie / omgevingscondities

Bedrĳ fsactiviteiten: ___________________________ Binnen-/ buitentemperatuur (°C): _______________

Installatie

  Binnen:   in vergrendelde elektrische bedieningsruimte   in productieruimte

  Buiten:   beschermd buiten      onbeschermd buiten

Beschikbaar wandoppervlak in mm: Breedte: __________   Hoogte: __________  Diepte: __________

 Constructietype:  wandmontage  vloermontage

Beschermingsgraad:  IP 44    IP 54    IP 55    IP 65    IP _______________

Zie voor details de hoofdcatalogus van HENSEL, of ga naar www.hensel-nederland.nl Zie voor details de hoofdcatalogus van HENSEL, of ga naar www.hensel-nederland.nl

1.2 Bediening en onderhoud

Stap 1: Verzamelen van alle projectgegevens

1.1 Installatie / omgevingscondities

Stap 1: Verzamelen van alle projectgegevens
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De afgaande circuits in een verdeelinrichting kunnen worden 

onderverdeeld in ditributiegroepen en eindgroepen.

Voor een juiste bepaling van de groepen moet alle informatie 

over het verwachte stroomverbruik en de verbruikers bekend 

zĳ n. Daarom moeten de technische gegevens van de fabrikant 

van het component met informatie over derating, maar ook 

over de nominale stroom van een groep en de nominale 

gelĳ ktĳ digheidsfactor RDF meegenomen worden.

1.4 Elektrische circuits en verbruikers

Binnenkomende 

kabelverbinding

Type binnenkomende kabel

Type kabel

Type aansluiting

Uitrusting

Type beveiliging Zekering, 

veiligheidshoofdschakelaar, 

veiligheidsschakelaar

Voor gedetailleerde informatie over

- Waarde van een uitgaand circuit (InC) pagina 23

- Bepaling van de werkstroom (IB) pagina 24

- Berekening van het vermogensverlies (PV) pagina 25

-  Ontwerpverifi catie van de toegestane 

temperatuurtoename in overeenstemming 

brengen met IEC 61439-1 hoofdstuk 10.10. pagina 26

Nominale gegevens van 

de verbruiker

Stroom

Vermogen

Type (ohms, inductief of 

capacitieve belasting) cos 

De checklist beschrĳ ft de vereiste NUTS-gegevens (nominale 

gegevens). Deze moeten worden vergeleken met de 

ontwerpgegevens van de verdeelinrichting. 

Voor planning van een verdeelinrichting moeten de benodigde 

nominale waarden van het stroomnet worden bepaald en 

gespecifi ceerd.

1.3 Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

3. Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

 Hoofdverdeelkast: Uitgaand component: ______________________

Transformator: Nominaal vermogen (kVA): _____________________ Impedantie uk (%): 4 6  

Nominale spanning ________  V wisselstroom  V gelijkstroom   ________ Hz  ___________  Nominale stroom (A): __________

 Toewijzing geleider: L1, L2, L3 N PE PEN

Beschermingsklasse: I II

 Voedingscomponent: ______________________

Inkomende aansluiting:

 vanaf bovenkant   vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________

 koper    aluminium

 met kabelschoen   met aansluiting

 geleider    individuele geleider   diameter (mm²): _______________

Nominale spanning 

van de voeding

in VAC AC, Hz

Elektriciteitsnet TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT Beschermingsklasse II, bescherming door beschermende isolatie

Nominale stroom Ingaande stroom (nominale 

stroom transformator / Uitgaande 

beveiliging beveiliging)

Bepaal InA, zie stap 2, ontwerp van een verdeelinrichting, 

pagina 22

Kortsluitvastheid Leid waarde af van grootte 

van de transformator of gebruik 

de informatie van de lokale 

stroomleverancier

Zie voor een voorbeeldberekening pagina 20-21.

Icp

IK"

Voor gedetailleerde informatie over

-  bepaling van de nominale stroom (InA) pagina 22

- bepaling van de geschatte korte tĳ d 

    houdstroom (ICW) pagina 20-21

Overspanning Overspanning categorie III, IV

Binnenkomende kabelverbinding Type ingaande kabel

Type kabel

Type aansluiting

4. Elektrische circuits en verbruikers

 Aansluiting uitgaand:

 vanaf bovenkant   vanaf onderkant   vanaf links  vanaf rechts  _______________

 aangesloten op apparaat  via klemmenblok  diameter (mm²): _______________

Uitgerust met Aantal Type beveiliging

(zekering, veiligheidsschakelaars, ...)

Nominale waarden van de verbruiker

(stroom, vermogen, ...)

Opmerkingen

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Stap 1: Verzamelen van alle projectgegevensStap 1: Verzamelen van alle projectgegevens
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Voorbeeld: Projectontwerp op basis van de gegevens uit de checklistVoorbeeld: Checklist voor het ontwerp van verdeelinrichtingen conform IEC 61439

Checklist voor het ontwerp van verdeelinrichtingen

conform IEC 61439

1. Installatie en omgevingscondities

 Bedrijfsactiviteiten: ___________________________ Binnen-/ buitentemperatuur (°C): _______________

 Installatie binnen:

     in vergrendelde elektrische bedieningsruimte     in productieruimte

 - buiten:   beschermd buiten       onbeschermd buiten

 Beschikbaar wandoppervlak in mm:  Breedte: __________  Hoogte: __________  Diepte: __________ 

 Constructietype: wandmontage vloermontage 

 Beschermingsgraad:   IP 44  IP 54    IP 55     IP 65     IP _______________

2. Bediening   door ervaren personeel (elektriciens)  door onervaren personeel

 Luiken/deksels:  ondoorschijnend/zonder inspectieruitje  transparant/zonder inspectieruitje  _______________

3. Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

 Hoofdverdeelkast: Uitgaand component: ______________________ 

 Transformator: Nominaal vermogen (kVA): _____________________ Impedantie uk (%): 4 6   

 Nominale spanning   _______________   V wisselstroom  V gelijkstroom   _____ Hz 

   __________  Nominale stroom (A): _______ 

 Toewijzing geleider: L1, L2, L3 N PE PEN 

 Beveiligingsklasse:  I II 

 Ingaand component:  __________________________

 

 Inkomende aansluiting:

  vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________

  koper   aluminium

  met kabelschoen  met aansluitklem 

  kabel   losse aders  doorsnede (mm²): _______________

4. Elektrische circuits en verbruikers

 Aansluiting uitgaand: 

 vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________ 

  aangesloten op apparaat  via klemmenblok  diameter (mm²): _______________

 Uitgerust met:

Aantal
Type beveiliging 

(zekering, veiligheidsschakelaar, ...)

Nominale waarden van de ver-

bruiker (stroom, vermogen, ...)
Opmerkingen

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

 Aanvraag/aanbieding medewerker van Hensel: ___________________________ Datum:  _______________

Klant:

Naam: 

Adres:

Telefoon:  

E-mail:

Project:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG ∙ Industrial Electrical Power Distribution Systems ∙ D 57368 Lennestadt ∙ Duitsland∙ www.hensel-electric.de/61439

05-03-2015Hoffmann

Metal working shop Brands

Musterstraße 10

50000 Musterstadt

info@ brands-metalworkingshop.de

Uitbreiding op productiefaciliteit 
Deel II

Metal working shop 25

X

X
1500 1400 500

X

X

X
400

X
X

Veiligheidsschakelaar

X
X

X
4x150/70

X
X

1 MCCB 200 A Machine I

1 MCCB 128 A Machine II

1 MCCB 128 A Inwendige zekering

1 RCBO 63 A Inwendige beveiliging voor MCB's

14 MCB 12 A Licht- en wandcontactdozen

X

X

230/400
50

X X

Het op locatie verzamelen van 

de ingevulde checklist vormt 

de basis voor het ontwerpen 

van een verdeelinrichting. 

Aan het einde van de 

ontwerpfase moeten een 

maattekening en een 

onderdelenlĳ st worden opgesteld 

voor de verdeelinrichting. 

HENSEL biedt uitgebreide 

ontwerptools die het ontwerpen 

vereenvoudigen.

Een schakelschema is het resul-

taat van de gegevens afkomstig 

uit de checklist en vormt een 

defi nitie van de elektrische 

functies.

Het ontwerp vindt plaats op basis van documenten, catalogussen 

en technische gegevens afkomstig van HENSEL, zĳ nde de originele 

fabrikant (systeemfabrikant). 

Via naleving van de informatie afkomstig uit catalogussen, 

technische handleidingen en installatie-instructies worden de 

inspanningen door de paneelbouwer voor het leveren van 

verifi catie van ontwerp tot een minimum beperkt. 

Keuze van producten voor de elektrische functies uit catalogussen van 

fabrikanten of  met de planningstool ENYGUIDE.  

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrichting

3

Keuze van 

producten voor 

elektrische 

functies.21

4

Download bewerkbare checklist:

www.hensel-nederland.nl -> Service

D
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5 250 A
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HOOFDCATALOGUS
NR. 12

made in GERMANY
since 1931
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Mi 6427

2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider

Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 2

Korteduurstroom Icw = 15 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3, N: 10 mm

PE: 5 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-Verdelers
NH-mespatroonlastscheiderkast 

met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3

Mi 6428

2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider

Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 2

Korteduurstroom Icw = 21 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3, N, PE: 10 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 6436

3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 3

Korteduurstroom Icw = 15 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3: 10 mm

N, PE: 5 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0
0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-Verdelers
NH-mespatroonlastscheiderkast 

met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3

Als accessoires:

Railkoppelstuk

2
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Het ontwerpen wordt aanzienlĳ k vereenvoudigd door gebruik te maken van de ontwerptools van HENSEL. 

De functies van de verschillende ontwerptools worden hier vergeleken.

HENSEL planningstools in een oogopslag
Hoofdcata-

logus

HENSEL 

website
ENYGUIDE

Rekentool 

vermogensverlies

Productinformatie + productafbeelding

Gedetailleerde technische gegevens over producten

Maattekening voor producten

Verwĳ zing naar geschikte accessoires, zoals montagefl enzen

Verwĳ zing naar geschikte rail-gemonteerde apparaten, 
zoals reststroombeveiligingen en klemmenblokken

Informatie over de optie om te combineren met andere behuizingen

Maken van ontwerptekeningen (met afmetingen)

Automatisch aanmaken van projectdocumentatie

Automatisch aanmaken van onderdelen- en bestellĳ sten 
(PDF-, Excel- of ASCII-formaat)
Automatisch toevoegen van noodzakelĳ ke 
accessoires (bĳ v. koppel sets)

Productweergave in DXF-formaat (na export of download)

Productpresentatie in 3D-formaat

Berekening vermogensverlies volgens IEC 61439

 Maattekeningen en onderdelenlijsten worden automatisch 

aangemaakt door ENYGUIDE.

 De verdeelinrichting wordt als gedetailleerde 3D-weergave of 

2D-tekening weergegeven. 

 Verschillende weergaven tonen de uitrusting, afdekkingen en 

kappen. 

 ENYGUIDE bepaalt de benodigde accessoires, zoals het aantal 

benodigde koppelsets.

 Geen tijdrovende programma-installatie vereist. 

Confi gurator ENYGUIDE

HENSEL ondersteunt u met de gratis 3D-confi gurator ENYGUIDE. 

Maakt een snelle en eenvoudige confi guratie mogelĳ k van de 

verdeelinrichting.

www.hensel-nederland.nl

Alle product eigenschappen die de elektricien nodig heeft om een 

verdeelinrichting te ontwerpen conform de IEC 61439 zĳ n te vinden.

 Nominale stroom van een circuit, 

 Aantal circuits en

 Geschatte korteduurstroom

Plan snel en eenvoudig met de ontwerptool van HENSEL

Meer informatie op

www.enyguide.nl
M

ww

Meer informatie op

www.hensel-nederland.nl -> Service

M

ww

HENSEL website servicepakket voor 

elektriciens:

Alles voor ontwerpen conform IEC 61439 

Meer informatie op

HOOFDCATALOGUS
NR. 12

made in GERMANY
since 1931

724 | www.hensel-electric.de

Einbaugeräte 

eingebaut in Produkten

Baugröße 

des

Sicherungs-

einsatzes

Bemes-

sungsstrom

des Einbau-

gerätes

Verlustlei-

stung des 

Einbauge-

rätes pro Pol 

bei Bemes-

sungsstrom

Sicherungsunterteil auf Montageplatte

Mi 4...

NH 00 160 A 4,2 W

Mi 4...

NH 1 250 A 4,4 W

Mi 4...

NH 2 400 A 7,0 W

Sicherungslasttrennschalter auf Montageplatte

FP 4...

NH 00C 125 A 1,7 W

FP 4...

NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5...

NH 00 160 A 2,6 W

Mi 5...

NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5...

NH 2 400 A 7,3 W

Mi 5...

NH 3 630 A 12,0 W

Lasttrennschalter

Mi 7103, Mi 7104, FP 5101, FP 5103
-

63 A 2 W

Mi 7213, Mi 7214, FP 5102, FP 5104
-

100 A 3 W

FP 5201, FP 5202

-
125 A 1,8 W

Mi 7256, Mi 7257, Mi 7456, Mi 7457
-

160 A 3 W

FP 5211, FP 5213

-
160 A 3 W

Mi 7455, Mi 7454, FP 5312

-
250 A 5,8 W

Mi 7445, Mi 7846

-
400 A 10,8 W

Mi 7665, Mi 7865, Mi 7866

-
630 A 30,9 W

Lastumschalter

Mi 7481

-
160 A 3 W

Mi 7882

-
250 A 5,8 W

Leistungsschalter

Mi 7431

FP 5216

Mi 7432

FP 5325

Mi 7434

Mi 7836

Technische Information

Einbaugeräte auf Montageplatte

Verlustleistung

Einbaugeräte 

eingebaut in Produkten

Baugröße 

des

Sicherungs-

einsatzes

Bemes-

sungsstrom

des Einbau-

gerätes

Verlustlei-

stung des 

Einbauge-

rätes pro Pol 

bei Bemes-

sungsstrom

Sicherungsunterteil auf Sammelschiene

Mi 6212, Mi 6422, Mi 6432, Mi 6461, 

Mi 6213, Mi 6423, Mi 6433, Mi 6462,

Mi 6214, Mi 6424, Mi 6436, Mi 6463,

Mi 8020, Mi 8025, Mi 8030, Mi 8035, Mi 8040, Mi 8045, 

Mi 8050, Mi 8055, Mi 8070, Mi 8075, Mi 8080, Mi 8085, Mi 8090, Mi 8095

NH 00 160 A 4,6 W

Mi 6472, Mi 6474, Mi 6475,

Mi 8322, Mi 8326, Mi 8333, Mi 8336

NH 1 250 A 7,3 W

Mi 6476, Mi 6477

NH 2 400 A 18,6 W

Sicherungslasttrennschalter auf Sammelschiene

FP 3226, FP 3426

NH 00C 125 A 4,6 W

Mi 6226, Mi 6265, Mi 6426, Mi 6436, Mi 6465, Mi 6632, Mi 6642, 

Mi 6227, Mi 6266, Mi 6427, Mi 6437, Mi 6466, Mi 6634, Mi 6644,

Mi 6228, Mi 6267, Mi 6428, Mi 6438, Mi 6467, Mi 6636, Mi 6646,

Mi 8124, Mi 8125, Mi 8824, Mi 8825, Mi 8834, Mi 8835

NH 00 160 A 5,9 W

Mi 6478, Mi 6479, Mi 6480

NH 1 250 A 8,6 W

Schraubsicherung auf Sammelschiene

Mi 3225, Mi 3220, Mi 3425, Mi 3426, Mi 3226, Mi 3221, Mi 3423, Mi 3427,

Mi 3227, Mi 3222, Mi 3424, Mi 3428

DII
25 A 0,4 W

Mi 3263, Mi 3260, Mi 3463, Mi 3264, Mi 3261, Mi 3464,

Mi 3265, Mi 3262, Mi 3465

DIII
63 A 3,3 W

FP 3235, FP 3435,

Mi 3235, Mi 3230, Mi 3435, Mi 3266, Mi 3236, Mi 3231, Mi 3436, Mi 3267,

Mi 3237, Mi 3232, Mi 3437

D02
63 A 2,0 W

Lasttrennschalter mit Sicherung auf Sammelschiene

Mi 3266, Mi 3267

D02
63 A 3,5 W

Sammelschienen ohne Geräte

eingebaut in Produkten

Größe Bemes-

sungsstrom

der Sammel-

schiene

Verlustlei-

stung des 

Sammel-

schienen-

systems 

bei Bemes-

sungsstrom

Sammelschienen, Länge 1 m, 5-polig

FP 3212, FP 3402, Mi 6.52, Mi 6.57, Mi 6202, Mi 6203
250 A 42,7 W/m

Mi 6.55, Mi 6.58, Mi 6204, Mi 6205

400 A 63,8 W/m

Mi 6.56, Mi 6.59, Mi 6206, Mi 6207

630 A 102,3 W/m

Technische Information

Einbaugeräte auf Sammelschienen

Verlustleistung
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Temperatuurverhoging (Δ ) bij Mi-behuizingen door vermogensverlies van elektrische componenten

Mi-Verdelers
Uitstraalbaar vermogensverlies

Behuizingsmaat
Afmetingen

(BxHxT) in mm
gecombineerde behuizingen

Behuizingsmaat 1 300 x 150 x 170

Behuizingsmaat 2 300 x 300 x 170

Behuizingsmaat 2 met hoge deksel 300 x 300 x 214

Behuizingsmaat 3 300 x 450 x 170

Behuizingsmaat 3 met hoge deksel 300 x 450 x 214

Behuizingsmaat 4 300 x 600 x 170 1,9

Behuizingsmaat 4 met hoge  deksel 300 x 600 x 214 2,0

Behuizingsmaat 4 met verhogingsrand 300 x 600 x 255 2,2

Behuizingsmaat 4 met hoge deksel en verhogingsrand 300 x 600 x 299 2,3

Behuizingsmaat 6 450 x 600 x 170 2,6

Behuizingsmaat 8 600 x 600 x 170 3,3

Behuizingsmaat 8 met verhogingsrand 600 x 600 x 255 4,0

Mi-Verdelers
Technische gegevens

Uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten

Mi-Verdelers
Technische gegevens

Uitstraalbaar vermogensverlies van de lege behuizingen

Let op!

De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing ( imax) wordt bepaald door:

1. Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische componenten (let op de opgave van de fabrikant)

2. Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3. Temperatuurbestendigheid van het Materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc.

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies ( (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing ( imax): Bijv. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing  ( U): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming binnenin de behuizing:  = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de ingebouwde componenten

inclusief bedrading (PV) volgens diagram:

Behuizingsmaat 3 (450x300x170mm)

Pv = 45W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing ( i)

Omgevingstemperatuur van de behuizing ( U): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde componenten (PV): 30 W

Opwarming binnenin de behuizing volgens diagram om: = 20 K;

Behuizingsmaat 3 (450x300x170mm)

gecombineerde behuizingen

i = U +  = 25° C + 20 K = 45° C

Behuizingsmaat 3 met ho

Behuizingsmaat 4

Behuizingsmaat 4 met ho

Behuizingsmaat 4 met ver

595

390 | www.hensel-nederland.nl 391

M
i-

e
n

e
rg

ie
v
e

rd
e

le
r

M
i-

e
n

e
rg

ie
v
e

rd
e

le
r

Mi 6427

2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 400 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider

Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 2

Korteduurstroom Icw = 15 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3, N: 10 mm

PE: 5 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0

0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-Verdelers
NH-mespatroonlastscheiderkast 

met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3

Mi 6428

2 x mespatroonlastscheider 160A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 630 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde Geleider

Aansluiting flexibel koper Mi VS 100/160/250/400

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE- en N-klemmen: 2 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 2

Korteduurstroom Icw = 21 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3, N, PE: 10 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0

0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 6436

3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het 

apparaat

Un = 690 V AC

Maximale stroom van een 

stroomkring

160 A

Nominale stroom van een 

stroomkring

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 3

Korteduurstroom Icw = 15 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3: 10 mm

N, PE: 5 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

170

3
0

0

600

N

PE

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25

1xM32/40

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi-Verdelers
NH-mespatroonlastscheiderkast 

met mespatroonlastscheider conform IEC 60947-3

Als accessoires:

Railkoppelstuk

Ontwerpen van een verdeler met Mi-behuizingen volgens de IEC 61

voorbeelden zie hoofdstuk technische gegevens.

Gedetailleerde uitwerking en toepassing van IEC 61439 

bij het ontwerpen van een verdeelinrichting

Mi 6436

3 x mespatroonlastscheider 160 A NH 00, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A

Aansluitklemmen: 25-70 mm², Cu, ronde geleider aansluiting 

flexibel koper Mi VS 100/160/250

Klemmen voor afgaande kabels: 4-35 mm², Cu, ronde geleiders 

per PE-/N-klemmen: 3 x 4-35 mm², Cu, ronde geleiders, 

aansluitingsbedradingsstrook Mi VS 100/160

N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders

Uitgangen boven, verwisselbaar met uitgangen onder

Met afdekplaat

Dekselsluitingen met gereedschap te openen

Nominale spanning van het Un = 690 V AC

160 A

Inc = 128 A

voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens IEC 61439-1, 

sectie 10.10.4

Aantal stroomkringen 3

Korteduurstroom Icw = 15 kA / 1 s

met zekeringen, karakteristiek 

gL/gG

Aantal railen 5

Dikte railsysteem L1-L3: 10 mm

N, PE: 5 mm

Hartafstand railkoper 60 mm

1660 A

Inc = 128 A

voorr ontwwerpvverificcatie vvan dde 

toelaaatbarre temmperaatuurrstijgiing 

volgeens IEEC 611439--1, 

seectie 10.10.4

Aanntal strooomkrinngen 3

Korrteduursstroomm Icw = 155 kA // 1 s

met zekerringeen, kaarakteeristieek 

gLL/gG

Inc

Aantal stroomkringen

ICW

te servicepakket voor 

rpen conform IEC 61439 

op

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrichting

Ontwerpverifi catie van de toelaatbare 

temperatuurstĳ ging in overeenstemming met 

IEC 61439-1

De tool berekent automatisch het 

vermogensverlies en geïnstalleerd 

vermogensverlies en, waar nodig, de RDF 

(gelĳ ktĳ digheid).

ONLINE rekentool van HENSEL voor ontwerp/verifi catie 

van de toelaatbare temperatuurstĳ ging

HENSEL
WEBSITE
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Tijdens het ontwerpproces en na de assemblage 

Zorg voor verificatie van de zelf geassembleerde verdeelinrichting.

Routinematig testrapport Blad 1

Nr.
Type 

tests*
Inhoud van routinematige test

IEC 61439 

Deel

Resultaat van  

routinematige test
Testengineer

1 S
Beschermingsgraad van kasten /  

behuizingen (afdichtingen, beschermkappen)
11.2

2 S/P Afstanden en kruipafstanden 11.3

3 S/P
Bescherming tegen elektrische schokken  

en betrouwbare werking van veiligheidscircuits
11.4

4 S Opname van inbouwcomponenten 11.5

5 S/P Interne elektrische circuits en aansluitingen 11.6

6 S Aansluitklemmen voor externe geleiders 11,7

7 S/P
Mechanische bediening

(activeringselementen, vergrendelingen)
11.8

8 S/P Diëlektrische eigenschappen 11.9           MΩ

Er moet gedurende 1 seconde een industriële frequentie houdtest worden 

uitgevoerd op alle circuits conform EN 61439-1 deel 10.9.2. De testspan-

ning voor spanningsschakelinrichtingen met een nominale isolatiespanning 

tussen 300-690 V AC bedraagt 1.890 V. De testwaarden voor verschillende 

nominale isolatiespanningen worden genoemd in tabel 8 van IEC 61439-1.

Testspanningswaarden
 
 

          V AC

Daarnaast is op schakelinrichtingen met een beveiliging in de voeding 

en een nominale spanning tot 250 A het volgende van toepassing:

Meting van de isolatieweerstand met een insulatietester bĳ een spanning 

van ten minste 500 V DC. De test wordt uitgevoerd bĳ een isolatieweer-

stand van ten minste 1000 Ω / V.

Isolatieweerstand
 
 
           Ω/V  

9 P Bedrading, operationele prestaties en werking 11.10

S - Visuel inspectie

P - Tests met mechanische of elektrische testuitrusting

Installateur: .......................................................................

......
Testinspecteur: ........................................................

Datum: .............................................................................

....

Datum: ..................................................................

.....

Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC)  

Verificatie conform EN 61439-2

Verdeelkasten bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO)  

Verificatie conform EN 61439-3

Klant: .................................................................................  Ordernummer: .............................................................

Project: ..................................................................................... Werkplaat: ...................................................................

Uitgevoerde tests:

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

X

Metalworking shop Blechner

27 01 045

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

09-07-2013

W. Hess

De paneelbouwer moet het rapport bĳ voegen voor de 

routinematige verifi catie (routinematig testrapport) 

(sheet 1) met documentatie van deze zelf geassembleerde 

verdeelinrichting. 

Voor uitgebreide informatie over routinematige verifi catie / 

inspectie: zie stap 3.

De constructie van de verdeelinrichting wordt gecontroleerd 

en geverifi eerd middels routinematige tests.

HENSEL (systeemfabrikant) bevestigd de uitgevoerde tests door 

middel van een verklaring van overeenstemming. Deze bevestigt dat 

het verdeelsysteem beschikt over de beschreven eigenschappen 

en daarmee voldoet aan de eisen van de toepasselĳ ke norm IEC 

61439.

Als de paneelbouwer gebruik maakt van resources die reeds zĳ n 

getest door de systeemfabrikant door middel van ontwerpverifi catie, 

is hĳ  niet verplicht om zelf tests uit te voeren. 

De paneelbouwer moet de verklaring van overeenstemming van 

de systeemfabrikant samen met de documentatie van de zelf 

gemonteerde verdeelinrichting bĳ sluiten.

Zie voor uitgebreide informatie over de documentatie van een 

constructie stap 5.

Naleving van de laagspanningsrichtlĳ n LVD 2014/35/EU als 

wettelĳ ke basis dient te worden bevestigd middels een verklaring 

van overeenstemming.

Voorafgaand aan ontwerpproces: 

Voldoet het geselecteerde verdeelsysteem aan de vereisten op locatie?

Als de paneelbouwer de informatie uit de catalogussen, technische 

handleidingen en montage-instructies opvolgt bĳ  het assembleren 

van een verdeelinrichting, worden de inspanningen voor 

de ontwerpverifi catie tot een minimum beperkt.

De paneelbouwer als fabrikant van een compleet geassembleerde 

verdeleelinrichting moet bovendien het werk testen dat hĳ  verrichtte 

en de veiligheid van de verdeelinrichting conform IEC 61439 

documenteren met een routinematig testrapport (sheet 1). 

Zie voor tesstrapporten pagina 30-31.

HENSEL - zĳ nde productleverancier en verantwoordelĳ ke partĳ  voor het verdeelsysteem - heeft reeds ontelbare verifi caties geleverd ter 

ondersteuning van zĳ n verdeelsystemen. Deze hebben betrekking op de systemen en het gedrag van de verdeelinrichting tĳ dens gebruik 

en moeten voldoen aan de volgende criteria. 

... en documenteert de veiligheid van deze verdeelinrichting 

conform IEC 61439 door middel van een routinematig 

testrapport.

De paneelbouwer controleert zĳ n eigen werk ...

Verifi caties 

die de PANEELBOUWER zelf moet uitvoeren
Deel standaards

De paneelbouwer moet zor-

gen voor een VERIFICATIE

Afstanden en kruipafstanden 10.4 testprocedure

Bescherming tegen elektrische schokken en betrouwbare werking 

van veiligheidscircuits

-  Een effectieve aardingsconitinuïteit tussen de blootliggende 

geleidende onderdelen van het systeem en het veiligheidscircuit

10.5

10.5.2
testprocedure

Implementatie van schakelapparaten en componenten 10.6 testprocedure

Interne elektrische circuits en aansluitingen 10.7 testprocedure

Aansluitklemmen voor externe bekabeling 10.8 testprocedure

Diëlektrische eigenschappen

- Industriële frequentie houdspanning

- Piekspanning

10.9

10.9.2

10.9.3

testprocedure

Verifi catie van de toegestane temperatuurstĳ ging 10.10 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Kortsluitbestendigheid 10.11 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 10.12 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Mechanische bediening   10.13 testprocedure

Verifi caties die reeds zĳ n geleverd door HENSEL 

(systeemfabrikant)
Deel standaards

VERIFICATIE 

geleverd door HENSEL

Sterkte van materialen en onderdelen

- Corrosiebestendigheid

10.2

10.2.2

Eigenschappen van isolatiematerialen

- Thermische stabiliteit van behuizingen

-  Bestendigheid van isolatiematerialen tegen extreme hitte en brand 

als gevolg van inwendige elektrische invloeden

- Bestendigheid tegen ultra-violette (UV) straling

- Tillen

- Mechanische krachten

- Markering

10.2.3

10.2.3.1

10.2.3.2

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

Beschermingsgraad van de constructies 10.3

Deze tests zĳ n reeds uitgevoerd door HENSEL ...

Geleverde verifi caties door de systeemfabrikant Te maken verifi caties door de paneelbouwer

...  en HENSEL bevestigt de eigenschappen van zĳ n 
verdeelkastsysteem conform IEC 61439 middels 
een verklaring van overeenstemming.

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrichting

HENSEL verklaringen van overeenstemming om te downloaden:

www.hensel-nederland.nl -> Service

H

ww

Routinematig testrapport om te downloaden als 

bewerkbare checklist: 
www.hensel-nederland.nl -> Service

R

bb

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-6

Das Produkt / Typ ENYSTAR, Typ FP

The product / Type ENYSTAR, type FP  

Hersteller  

Manufacturer Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Gustav-Hensel-Straße 6

 57368 Lennestadt

Beschreibung Installationsverteiler bis 250A “DBO”

Description Distribution boards up to 250A “DBO”

  auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen  

Dokumenten überein:

  to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative 

document(s):

Norm 

Standard DIN EN 61439-3

 IEC 61439-3

 EN  61439-3

 

 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

 and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 

 Low voltage directive 2014/35/EU

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG

 RoHS directive 2011/65/EU

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklä-

rungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. 

national and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2013 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 22.04.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-7

Das Produkt / Typ Mi-Verteiler, Typ Mi

The product / Type Mi-Distributor, type Mi  

Hersteller  

Manufacturer Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Gustav-Hensel-Straße 6

 57368 Lennestadt

Beschreibung Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“

Description Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”

  auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen  

Dokumenten überein:

  to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative 

document(s):

Norm 

Standard DIN EN 61439-2

 IEC 61439-2

 EN  61439-2

 

 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

 and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 

 Low voltage directive 2014/35/EU

 EMV Richtlinie 2014/30/EG  

 EMV directive 2014/30/EU 

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG

 RoHS directive 2011/65/EU

 

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklä-

rungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. 

national and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 22.04.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Bepalen van de 

korteduurstroom (Icw)HVK Bepalen van de 

korteduurstroom (Icw)OVK

Stap 2:
Bepalen van de korteduurstroom Icw van een circuit van de 

hoofdverdeelkast (HVK)

Bepalen van de laagste korteduurstroom Icw van het in de 

hoofdverdeelkast geïnstalleerde apparaat

In HVK geïnstalleerde compo-

nenten
ICW of ICU

Hoofdschakelaar 400 A ICU = 50kA *

Railverbindingen 400 A Icw = 15kA / 1s *

MCCB 250A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Stap 3:
Bepalen van de korteduurstroom Icw van een circuit van de 

onderverdeelkast (OVK)

Bepalen van de laagste korteduurstroom Icw van het in de 

onderverdeelkast geïnstalleerde apparaat

In OVK geïnstalleerde compo-

nenten
ICW 

Hoofdschakelaar 250 A ICU = 50kA *

Railverbinding 250 A Icw = 15kA / 1s *

MCCB 160A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Er moet een dusdanige verdeelinrichting worden gebouwd, 

dat deze bestand is tegen thermische en piek belastingen als 

gevolg van kortsluitstroom. De maximale kortsluitstroom bĳ  het 

aansluitingspunt van een systeem moet op locatie 

worden bepaald. 

De paneelbouwer moet de korteduurstroom Icw van het 

aansluitpunt in zĳ n documentatie specifi ceren, bĳ v. in het 

circuitschema of technische documentatie. 

De originele fabrikant van de verdeelinrichting, 

bĳ v. HENSEL, is verantwoordelĳ k voor de verifi catie van de 

kortsluitbestendigheid van de systeemcomponenten, 

bĳ v. de Icw waarde van de railverbindingen.

De kortsluitbestendigheid wordt bepaald op basis van de 

waarden IK", Icw, Icp, Icu.

Stap 1:
Bepalen van het transformatorvermogen en bepalen van 

de waarde IK"

De IK" waarde kan worden bepaald door tabel 1 te lezen.

Daarnaast wordt IK" berekend op basis van de volgende formule:

Transformator

Sr = 250 kVA  zie identifi catieplaatje

UN = 400 VAC  zie identifi catieplaatje

IN = 360A  zie tabel 1

IK" = 9,025 kA  zie tabel 1

De kortsluitbestendigheid van de verdeler is het resultaat van 

de kortsluitbestendigheid van de geïnstalleerde uitrusting en 

railverbindingen. 

De originele fabrikant, bĳ v. HENSEL, specifi ceert deze waarden 

in de technische gegevens.

De betreffende laagste waarde is bepalend voor de maximale 

korteduurstroom Icw van de hoofdverdeelkast.

De paneelbouwer moet deze waarde specifi ceren in de 

documentatie van de constructie!

De korteduurstroom (ICW) moet voldoen aan de volgende eisen:

ICW(OVK) ≥ Icp(HVK)

De korteduurstroom (ICW) van de onderverdeelkast wordt op 

dezelfde wĳ ze bepaald als voor de hoofdverdeelkast.

De betreffende laagste waarde van de componenten is 

bepalend voor de maximale korteduurstroom Icw van de 

onderverdeelkast. De paneelbouwer moet deze waarde 

specifi ceren in de documentatie van de constructie!

Type apparaat

in HENSEL verdeelkasten

Kortsluitbestendigheid 

Railverbinding 250 A / 400 A ICW =15kA / 1s

NH-zekerings-lastschakelaar 250 A ICC = 50kA

Veiligheidsschakelaar 250A / 400A ICU = 50kA

Lastschakelaar 160 A ICC = 50kA

MCCB 160 A / 250 A
ICS = ICU = 8 kA / 690 V AC

ICS = ICU = 36 kA / 415 V AC

Andere waarden kunt u opvragen bĳ  de originele fabrikant of 

opzoeken in de hoofdcatalogus van HENSEL!

Tabel 2:  De kortsluitbestendigheid van in 

HENSEL verdeelkasten geïnstalleerde apparaten

Tabel 1: 

Uittreksel uit de hoofdcatalogus van HENSEL

Nominaal 

vermogen 

van de 

transformator

Nominale 

stroom bĳ  

nominale 

spanning 

Un=400 V AC

Initiële 

kortsluit-

stroom bĳ  uk

= 4%

Initiële 

kortsluit-

stroom bĳ  uk

= 6%

Sr in kVA IN in A IK" in kA IK" in kA

100 144 3,610 2,406

160 230 5,776 3,850

250 360 9,025 6,015

315 455 11,375 7,583

400 578 14,450 9,630

De geschatte korteduurstroom ICW van de HVK moet 

gelĳ k zĳ n aan of groter dan de kortsluitstroom IK" van de 

transformator:

Icw (HVK) ≥ IK" (transformator)

In deze analyse wordt de kabeldemping tussen de transformator 

en de HVK niet meegenomen. De kabeldemping kan duiden op 

een afname van de kortsluitstroom IK". De verwachte 

kortsluitstroom Icp op de installatielocatie van de HVK is vanwege 

de kabeldemping kleiner dan IK" van de transformator.

Icp is de verwachte kortsluitstroom op de installatielocatie van 

de constructie bĳ  de ingaande aansluitklemmen. De (Icp) waarde 

wordt berekend op basis van transformator- en kabelgegevens

(lengte, doorsnede). Hierbĳ  wordt de kabeldemping als gevolg 

van afstand en gerelateerde kabellengte tussen de transformator 

en het onderverdeelbord (OVK) in aanmerking genomen. 

De kabeldemping vermindert de IK" waarde van de transformator.

Icw(OVK) ≥ Icw(HVK) > Icp ≥ IK" (transformator)

Als er geen berekening mogelĳ k is, kan als waarde Icp = IK" worden 

aangenomen. 

HVK = hoofdverdeelkast

OVK = onderverdeelkast

Route van de kortsluitstroom vanaf de transformator tot aan de kortsluiting

Bepalen van de geschatte korte tĳ d korteduurstroom (Icw) 
van het circuit in een verdeelinrichting

IK"

UN = 400 VAC

400 A

ICWIcp

250 A

ICWIcp

HVK OVK

Trans-
formator

Voorbeeld:
Hoofdverdeelkast (HVK) Onderverdeelkast (OVK)

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Laagste waarde van de componenten: ICC / ICU = 50 kA 

Laagste waarde van de railverbindingen: ICW = 15 kA

 ICW (HVK) = 15 kA

 ICW (HVK) ≥ IK" 

15kA ≥ 9,025 kA

Laagste waarde van de componenten: ICC / ICU = 50kA 

Laagste waarde van de railverbindingen: ICW = 15kA

als volgt: ICW (OVK) = 15kA

 ICW (OVK) ≥ IK"

15 kA ≥ 9,025 kA 

*zie tabel 2 *zie tabel 2

Sr ∙ 100

 3 ∙ UN ∙ uK 

IK" =

IK" in kA

Sr in kVA

UN in V

uK in %  

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrichting
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IEC 61439-1 hoofdstuk 5.3.2 

Nominale stroom van een circuit Inc

"De Inc is de waarde van de stroom die kan worden uitgevoerd door 

alleen dit belaste circuit onder normale gebruiksomstandigheden." 

Nominale stroom van een uitgaand circuit (InC)

Eerst wordt het geïnstalleerde apparaat van de uitgangscircuits 

geselecteerd op basis van de elektrische functie, zoals zekeringen, 

veiligheidsschakelaars, lastschakelaars, etc.

Vervolgens wordt de beknopte lĳ st gebaseerd op de nominale 

stroom van de circuits (Inc).

De nominale stroom van het circuit (Inc) mag niet meer bedragen 

dan 80% van de nominale stroom van het geïnstalleerde apparaat, 

EN 61439-1 deel 10.10.4.2.1c.

Selectie van het geïnstalleerde apparaat van uitgaande circuits op basis 

van de nominale stroom van de circuits (Inc).

Voorbeeld 1: MET gespecifi ceerde 

bedrĳ fsstroom van de belasting 

Voorbeeld 2: ZONDER gespecifi ceerde 

bedrĳ fsstroom  van de belasting

Als een bedrĳ fsstroomwaarde (IB) wordt 

gespecifi ceerd, moet de nominale stroom 

van het geïnstalleerde apparaat worden 

berekend. 

Dit is het resultaat van de deling van de 

bedrĳ fsstroom en factor 0,8 conform 

IEC 61439

Als er geen bedrĳ fsstroom (IB) 

is gespecifi ceerd, wordt er een 

installatieapparaat geselecteerd en wordt 

de nominale stroom van het circuit (Inc) 

berekend.

Voorbeeld bedrĳ fsstroom: 180 A

180 A: 0,8 = 225 A

De nominale stroom van het geïnstalleerde 

apparaat moet ten minste 225 A bedragen. 

Het volgende formaat voor MCCB is 250 A.

Voorbeeld apparaatkeuze: 

MCCB: 250 A

250 A x 0,8 = 200 A

De maximale nominale stroom van het 

circuit Inc is 200 A.

De nominale stroom van het circuit Inc is 200 A.

Voorbeeld: 

MCCB

Nominale stroomwaarden en kortsluitingsstoomwaarden van standaard transformators:

PS (kVA) = schĳ nbaar vermogen van de transformator

UN (V) = nominale spanning van de transformator

IN (A) = nominale stroom van de transformator

UK (%) = kortsluitingsspanning van de transformator

IK (A) = kortsluitingsstroom van de transformator

IN =
PS

IK =
IN

∙ 100
√
–
3xUN UK(%)

Transformator-ratings

Nominale spanning UN 230/400 V 400/690 V

Kortsluitingsspanning 

UK 4% 6% 4% 6%

Nominaal vermogen SN Nominale 

stroom IN

Kortsluitingsstroom IK" Nominale 

stroom IN

Kortsluitingsstroom IK"

(kVA) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

  50   72 1805 - 42 1042

100 144 3610 2406 84 2084 1392

160 230 5776 3850 133 3325 2230

200 280 7220 4860 168 4168 2784

250 360 9025 6015 210 5220 3560

315 455 11375 7583 263 6650 4380

400 578 14450 9630 336 8336 5568

500 722 18050 12030 420 10440 7120

630 910 22750 15166 526 13300 8760

IEC 61439-1 hoofdstuk 5.3.1 

Nominale stroom van de verdeelinrichting (InA) 

De nominale stroom van de verdeelinrichting  (InA) is de maximaal 

toegestane laststroom waarvoor de  verdeelinrichting is ontwikkeld 

en die kan worden verdeeld. Deze is kleiner dan de som van 

de nominale stroomwaarden van de ingaande circuits binnen 

de parallel bediende inrichting en de totale stroom die de 

hoofdrailverbinding kan verdelen binnen de specifieke inrichting.

De nominale stroom van de verdeelinrichting  (InA) wordt bepaald 

op basis van de nominale stroom van het voedingsdeel of het 

railsysteem.

De nominale stroom van de voeding (InA) bedraagt conform 

IEC 61439-1 deel 10.10.4.2.1c, 80% van de nominale stroom 

van het ingebouwde component in de voeding of de railverbinding. 

Voorbeeld

Bepaling van de nominale stroom van de verdeelinrichting InA:

Nominale stroom van MCCB = 400 A

waarvan 80%: (400 A x 0,8) = 320 A

Nominale stroom van de spanningsschakelinrichting: InA = 320 A

Bepalen van de nominale stroom (InA) van een verdeelinrichting

InA

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrich-

ting Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelin-

richting
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Berekening van het vermogensverlies (PV)

Het toegestane vermogensverlies PV voor de complete installatie wordt 

berekend op basis van het verschil tussen

-  vermogensverlies via geïnstalleerd apparaat, geïnstalleerde railverbindingen 

en bedradingen

- vermogensverlies van de behuizingen in de vorm van warmte dissipatie.

ONLINE rekentool HENSEL "Ontwerpverifi catie van de toegestane 

temperatuurtoename".

Ontwerpverifi catie van de toegestane temperatuurtoename 

in overeenstemming met IEC 61439-1, deel 10.10 

De tool berekent automatisch het geïnstalleerde en afgevoerde 

vermogensverlies en, waar nodig, de RDF.

ONLINE via hensel-nederland.nl -> Service

Nadat de gegevens voor het geïnstalleerde apparaat, het 

railverbindingssysteem en de gebruikte behuizingen zĳ n ingevoerd, 

bepaalt de rekentool automatisch het geïnstalleerde en afgevoerde 

vermogensverlies en, waar nodig, de RDF.

Het resultaat is het verschil van geïnstalleerd en afgevoerd 

vermogensverlies. Dit kan positief of negatief zĳ n.

  Bĳ  een positief verschil wordt de toegestane 

temperatuurtoename van de verdeelinrichting geverifi eerd.

  Bĳ  een negatief verschil bestaat het risico van oververhitting.

Dit kan worden voorkomen door een grotere behuizing of extra 

behuizingen te kiezen en hierdoor het vermogensverlies te 

vergroten.

 Een andere mogelĳ kheid is door het geïnstalleerde 

vermogensverlies te verminderen. 

Aangezien het aantal geïnstalleerde componenten niet kan 

worden verminderd, kan er een rekenkundige vermindering 

van het vermogensverlies plaatsvinden door de nominale 

gelĳ ktĳ digheidsfactor (RDF) toe te passen.  

Vermogensverlies kan snel en eenvoudig worden bepaald met de 

HENSEL rekentool. 

ONLINE via hensel-nederland.nl -> Service

Bepaling van de bedrĳ fsstroom (IB)

Tabel 101 van IEC 61439

Aantal uitgaande circuits

Mi verdeelinrichting

IEC 61439-2

ENYSTAR verdeelinrichting

IEC 61439-3

veronderstelde lastfactor veronderstelde lastfactor

2-3 0,9 0,8

4-5 0,8 0,7

6-9 0,7 0,6

10 of meer 0,6 0,5

De bedrĳ fsstroom IB is noodzakelĳ k voor het bepalen 

van de toegestane temperatuurtoename (vermogensverlies).

De bedrĳ fsstroom (IB) kan worden gespecifi ceerd. 

 Als er geen bedrĳ fsstroom (IB) wordt gespecifi ceerd, wordt deze 

berekend op basis van de formule.

 Behalve de reeds vastgestelde nominale stroom van het circuit 

(Inc) wordt rekening gehouden met het aantal circuits. Zoals 

weergegeven in tabel 101 kan er een veronderstelde lastfactor 

worden toegepast bĳ  de berekening van de bedrĳ fsstroom (IB), 

afhankelĳ k van het aantal circuits. 

De bedrĳ fsstroom IB wordt berekend op basis van de formule: 

IB = Inc x veronderstelde lastfactor

Bepaling van de bedrĳ fsstroom (IB)

Voorbeeld 1:

MET gespecifi ceerde bedrĳ fsstroom

Voorbeeld 2: ZONDER gespecifi ceerde

bedrĳ fsstroom

De klant specifi ceert de nominale 

bedrĳ fsstroom IB.

De IB wordt berekend op basis 

van de formule: 

IB = Inc x veronderstelde lastfactor

De veronderstelde lastfactor uit tabel 101 

kan worden gebruikt.

Voorbeeld

Bedrĳ fsstroom: 180 A

Voorbeeld

Aantal uitgaande circuits   3

Veronderstelde lastfactor: 0,9

Inc = 200 A

200 A x 0,9 = 180 A

De bedrĳ fsstroom (IB) bedraagt 180 A.

IB = 180 A

De bedrĳ fsstroom (IB) bedraagt 180 A.

IB = 180 A

Meer informatie op

www.hensel-nederland.nl -> Service

M

ww

Inc x   veronderstelde lastfactor = IB

InA

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een

verdeelinrichting Stap 2: Ontwerp en verificatie van een

verdeelinrichting
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Ontwerpverifi catie van de toegestane temperatuurtoename 
in overeenstemming met IEC 61439-1, deel 10.10

ONLINE rekentool van HENSEL:

Voer eenvoudig de waarden van de inrichting 

in en lees de resultaten af!

1.  Type / temperatuur

(installatie- en 

omgevingscondities)

2.  Geïnstalleerd 

vermogensverlies van de 

geïnstalleerde inrichting 

(aansluiting op het openbare 

elektriciteitsnet)

3.  Geïnstalleerd 
vermogensverlies van 
de railverbindingen
(circuits en verbruikers)

4.  Afgevoerd 

vermogensverlies 

van de behuizingen 

5.  Optionele 

objectgegevens

6.  Bepaling van RDF:

De rekentool bepaalt 

de RDF.

7.  Ontwerpverifi catie van de toegestane 

temperatuurtoename in overeenstemming 

met IEC 61439-1 hoofdstuk 10.10

De rekentool, biedt de ontwerpverifi catie 

in de vorm van een PDF-bestand.

Bepaling van de nominale gelĳ ktĳ digheidsfactor (RDF)

Bepaling van de nominale gelĳ ktĳ digheidsfactor (RDF)

Voorbeeld 1:

MET gespecifi ceerde bedrĳ fsstroom

Voorbeeld 2: ZONDER gespecifi ceerde

bedrĳ fsstroom

De klant specifi ceert de nominale 

bedrĳ fsstroom IB.

Deze waarde wordt toegepast 

in formule 1.

RDF = 
IB volgens klantspecifi catie

                           Inc

Bĳ  een positief verschil komt de RDF 

overeen met de veronderstelde lastfactor.

Bĳ  een negatief resultaat moet de RDF 

door middel van een berekening worden 

bepaald. Hiervoor moeten de waarden 

afkomstig uit de rekentool voor afgevoerd 

vermogensverlies en geïnstalleerd 

vermogensverlies worden toegepast.

RDF =    
afgevoerd vermogensverlies

          geïnstalleerd vermogensverlies

Voorbeeld: IB =180A en Inc = 200A

RDF = 
180 A    

= 0,9
           200 A

Voorbeeld: 

Het resultaat van de rekentabel is 0,9.

RDF = 0,9 RDF = 0,9

Meer informatie op

hensel-nederland.nl -> Service

M

hh

Meer informatie op

hensel-nederland.nl -> Service

M

hh

|

De waarden die worden bepaald met de HENSEL 

rekentool moeten worden opgenomen in het 

schema van de  documentatie.
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IEC 61439 -1 deel 5.4 

Nominale gelĳ ktĳ digheidsfactor (RDF, Rated Diversity Factor) 

"De nominale diversiteitsfactor is de waarde per eenheid van de nominale 

stroom, toegewezen door de fabrikant van de inrichting, waarvoor uitgaande 

circuits van een inrichting continu en simultaan kunnen worden belast, 

rekening houdend met wederzijdse thermische invloeden."

Gespecifi ceerde bedrĳ fsstroom

Als de bedrĳ fsstroom (IB) wordt gespecifi ceerd en niet berekend, 

kan formule 1 worden toegepast voor het bepalen van de nominale 

gelĳ ktĳ digheidsfactor (RDF).

Berekende bedrĳ fsstroom

Als de bedrĳ fsstroom (IB) wordt berekend, wordt de nominale gelĳ ktĳ dig-

heidsfactor (RDF) bepaald op basis van het vermogensverlies (PV).

Formule 1:

RDF = 
IB

           Inc
RDF = 

afgevoerd vermogensverlies

           geïnstalleerd vermogensverlies

Formule 2:

   Bij een positief verschil tussen geïnstalleerd en afgevoerd 

vermogensverlies is de nominale gelijktijdigheidsfactor (RDF) 

gelijk aan de veronderstelde lastfactor.

 Bij een negatief verschil berekent de HENSEL rekentool 

automatisch de nominale gelijktijdigheidsfactor (RDF) volgens 

formule 2.

De ONLINE rekentool van HENSEL 

biedt de ontwerpverifi catie van 

toegestane temperatuurtoenamen 

op een veilige, snelle en eenvoudige 

wĳ ze. De tool berekent automatisch 

het geïnstalleerde en afgevoerde 

vermogensverlies en, waar nodig, 

de RDF. 

De tool biedt de ontwerpverifi catie 

van de toegestane 

temperatuurtoename in 

overeenstemming met IEC 61439-1 

hoofdstuk 10.10. in de vorm van 

een PDF-bestand.

Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelin-

richting Stap 2: Ontwerp en verificatie van een verdeelinrich-

ting
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Bepaling van het vermogensverlies PV met de 3D-confi gurator ENYGUIDE

Selecteer de af te drukken documenten en de berekening m.b.t. de 

warmteverliezen.

Controleer de van te voren bepaalde temperatuur waarde en pas 

deze indien nog aan.

1.

Inbouwapparatuur door Hensel (origineel)

Voorbeeld:  Zekering- en schakelaarbehuizing 

Inbouwapparatuur in deze behuizingen zijn van de originele 

fabrikant (Hensel) standaard ingebouwd.

Inbouwapparatuur ingebouwd door de paneelbouwer 

Voorbeeld: automatenbehuizing

Extra toegevoegde apparatuur door de paneelbouwer. De opgege-

ven Wattverliezen zijn referentiewaarde en moeten gecontroleerd en 

eventueel gecorrigeerd worden.

2.

Bij het selecteren van een behuizing, kan het vermogensverlies in 

een nieuw venster geraadpleegd worden.

Daarbij verschilt het vermogensverlies tussen de ingebouwde com-

ponenten door Hensel ( 1.  ) en de eventuele geplande componenten 

van de paneelbouwer ( 2. ).

1.

2.

B
e

h
u
iz

in
g

se
le

cteren + wattverliezen
a
fle

z
e

n

De voeding en het aantal afgaande groepen is van 

te voren ingegeven. De waarde zijn controleerbaar 

en eventueel aan te passen. De omschrijving kan 

eventueel ingevoerd worden.

Bepaling van de nominale gelijktijdigheidsfactor  en vaststellen van de toegestane 

warmtedissipatie volgens IEC 61439-1 paragraaf 10.10

Warmte berekening vanuit het projectoverzicht

Bij inbouwapparratuur, die niet behoren tot het leverpakket van 

Hensel, moeten de Watt verliezen gecontroleerd worden.

De opgegeven gelijktijdigheidsfactor kan aangepast worden, wan-

neer er reserve groepen zijn opgenomen in de verdeler. Wanneer dit 

niet het geval is, geldt de standaard waarde uit de norm.

Inbouwapparatuur, die onder de functie "Toevoegen inbouw-

apparatuur" niet beschikbaar zijn, kan handmatig toegevoegd 

(+) of verwijderd () verwijderd.

Individuele planning van inbouwapparatuur

Voorbeeld: automatenbehuizing

Voorbeeld:  Zekering- en schakelaarbehuizing

Warmte berekening vanaf het verdeler aanzicht. 
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Meer informatie op www.hensel-nederland.nl

Montage-instructie
Mi energieverdelers

voor de bouw van verdeelinrichtingen (PSC)

volgens IEC 61439-2

PASSION FOR POWER.

26 | www.hensel-nederland.nl

Mi-verdelers

Bedrading

Aansluitklemmen

Rechtstreekse aansluiting 

van kabels op het railsys-

teem

Capaciteit van klemmen voor 

rechtstreekse aansluiting op 

railkoper: zie HENSEL-catalo-

gus.

346 347

Typ Leiter-

querschnitt

Leiterart Verdrahtungs-

band

für Sammel-

schienen

Anzugs-

dreh-

moment

Breite 250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3:30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3:30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3:30x10

PE: 12x10
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KS 35 F 4-35 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 6 Nm 16 mm 1) �
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KS 70 F 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 10 Nm 21 mm 1) �
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KS 70 Z 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
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KS 120 F 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400

... x 5 mm 20 Nm 25 mm 1) �
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KS 120 Z 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
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KS 240/12 Cu 35-240 mm2

Alu 35-185 mm2

Cu / Alu* - 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

40 Nm 34 mm �
��������
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KS 150 35-150 mm2 Cu 630 A: Mi VS 630 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

20 Nm 34 mm �
��������

�

�� ��

KS 185 95-185 mm2 Cu/Alu* - 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
��

��
��

�

��
��
��

KS 240 V - - 630 A: Mi VS 630 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
��

��
��

�

��
��
��

KS 300 120-300 mm2 Cu/Alu* - 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
��

��
��

�

��
��
��

Mi-Verteiler 

Zubehör 

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Leiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen 

Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

* Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet 

werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

Mi-Verteiler 

Zubehör 

Mi-Sicherungsgehäuse Diazed/Neozed Mi-NH-Sicherungsgehäuse, Sicherungs–

elemente und Sicherungslasttrennschalter

Mi-Sammelschienengehäuse

����

�������� ����

1) Klemmen im Lieferumfang der Funktionsgehäuse, siehe Gehäusebeschreibungen.

Internationale Kurzbezeichnung der Leiterarten

r (rigid) = starr f (flexible) = flexibel

mit gasdicht verpresster 
Aderendhülse

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

runde Leiter sektorförmige Leiter runde Leiter sektorförmige Leiter

M
i

D
K

K
V

M
i

D
K

K
V

Bedrading

Toewĳzing van klemmen voor 

een directe railkoperverbinding 

naar doorsnede en Mi-kasten.

Verbinding van 100 A tot 630 A 

tussen railsysteem en inbouw-

apparatuur.

Railkoper van gelamineerd 

koper, geïsoleerd, lengte bĳ 

aflevering 2 m.

Rechtstreekse aansluiting 

van flexibel railkoper Mi VS 

... op elektrische appara-

tuur met plat contact M 10 

met kabelvoedingsklem voor 

rechtstreekse aansluiting op 

gelamineerde koperen bedra-

dingsstrip Mi VA ... 

Aansluiting van flexibel railko-

per Mi VS ... met klem voor 

rechtstreekse koppeling op 

het railsysteem KS ...

Aansluiting van kabels aan ap-

paraten met plat contact M 10 

met klem voor rechtstreekse 

aansluiting DA 240.

Voorbeeld:

Bedrading met bedradingsstrip Mi VS 400, klemmen voor rechtstreekse aansluiting op railgelei-

ders en aansluitklemmen met bedradingsstrips VA 400. 

Klem voor aansluiten van 

flexibel koper Mi VA ...

Flexibel railkoper Mi VS...

Klem voor rechtstreekse 

aansluiting DA 240

Klemmen voor recht-

streekse aansluiting op 

railkoper
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Mi-verdelers
Installatie

Regendak

Verwĳder de behuizingswand 

en monteer de flens met de 

vooraf gemonteerde regendak 

aan de behuizing.

Regendak voor onbe-

schermde buitenopstelling

Verbind bĳ meerdere behui-

zingen de steunen met een 

koppelstuk.

Monteer de overkapping en/of 

de eindplaat van de overkap-

ping

Hint:

Schuif de eindplaat van het 

regendak erin tot deze de stop 

raakt. 

Mi DB 15

Mi DB 30

Mi DB 01
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Mi-verdelers
Montage 

Wandopeningen, montage van behuizingen 

Montage van Mi verdeelkas-

ten volgens montageteke-

ning

Voorgemonteerde en geteste 

behuizingen met elektrische 

functies

Verwĳderen van boxwanden 

voor elektrische aansluiting 

en kabelinvoer

De behuizingswanden worden 

verwĳderd voor de elektrische 

aansluiting op de verdeelkast. 

Voor de montage van de 

behuizingen moeten de 

betreffende openingen van de 

wigverbindig ook te worden 

verwĳderd.

Montage van Mi-behuizing

Voor het afdichten van de 

behuizingen in de juiste positie, 

wordt een zelfklevende afdich-

ting aan de behuizingswand 

geplakt (geldt ook voor behui-

zingswanden).

Voor de montage wordt een 

wigverbinding gebruikt 

Voor een betere stabiliteit drukt 

u de wandklemmen op de 

behuizingsranden. 

Gebruik een wandscheider 

voor de onderverdeling van de 

behuizingswanden van 300 

mm in twee wanden van 150 

mm voor flens- of behuizings-

montage. 

PASSION FOR POWER.

Montage-Instructie
ENYSTAR verdeelinrichtingen

t/m 250 A
Bestemd voor bediening door leken (DBO)

volgens IEC 61439-3

Download via www.hensel-nederland.nl
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ENYSTAR
Montage

Afsluitplaten, aanbouwflenzen, kabelinvoeren

ENYSTAR
Montage

Kabelinvoeren, behuizingsrand

Afsluiten van een kastwand 

d.m.v. een aanbouwflens

Aanbrengen van aanbouwf-

lensen voor kabelinvoeren en 

vastzetten met behuizingver-

binders. 

Een breed assortiment aan 

aanbouwflenzen is beschik-

baar.

Afdichten van kastwanden 

met afsluitplaten 

Aanbrengen van afsluitplaten 

van de buitenste kastwanden 

en vastzetten d.m.v.  behuizing 

verbinders.

Kabelwartels

Aanbrengen van kabelwartels 

in de correcte uitbreekpoort en 

vastzetten met een wartelmoer.

Aanbouwflens - 

openen van uitbreekpoorten

Het uitslaan van de correcte 

uitbreekpoort met een schroe-

vendraaier.

Monteren van deelbare 

kabelinvoer

Verwijder de behuizingsrand.

De deelbare invoer zet je vast 

met de bevestigingspinnen en 

de rubber tulen kunnen gep-

laatst worden.

Plaats de kabel met tule in de 

invoerplaat.

Voer de kabel door de tule en 

zet hem vast met een 

kabelbinder.

	
�����Pas de rubber tule aan naar 

de diameter van de kabel.

Monteer brugverbindings-

stuk

Voorzie in een toegankelijkere 

verdeelinrichting

Zaag de behuizingsrand eruit.

Plaatst het brugverbindings-

stuk en zet hem vast met 

verbind wigjes.

8 | www.hensel-nederland.nl   | 9

ENYSTAR
Montage

ENYSTAR
Systeemopbouw

Verwijderen van bovendeel 

met deur

Het bovendeel kan samen met 

de deur  losgeschroefd worden 

van de onderbak.

Positionering van 

behuizingen 

Montage van behuizingen 

volgens de tekening.

Multikey voor diverse type sluitingen 

(platte schroevendraaier, driehoek 8mm, 

vierkant 8mm of dubbelbaard)

Vergrendeling d.m.v. slot ter verkomen 

van ongewenste toegang door leken

Deuren met handbediening voor 

toegang van apparatuur door leken

Bediening

Duidelijke scheiding tussen 

toegankelijkheid voor leken en 

gekwalificeerde personen.

Verschillende behuizing 

dieptes 

geeft de mogelijkheid tot het 

inbouwen van apparatuur met 

afwijkende hoogtes.

Met de ophogingsrand is het 

mogelijk voor behuizings-

grootte 3 en 4 de diepte uit te 

breiden met 50mm.

Met een modulaire opbouw 

van de behuizingen in raster 

van 90mm, kan een vrije 

configuratie van de verdeelin-

richting gemaakt worden.

1

2

3

4

Kastdiepte 

met handbediening

1
8
6

met gereedschapbediening

Ophoogrand

voor uitbreiding van diepte met 

50mm bij handbediening

��
�

��
���

en bij gereedschapbediening
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ENYSTAR
Bedrading

Railsysteem

ENYSTAR
Bedrading

Toepassingsmogelijkheden voor directe aansluitingen

Zekeringmateriaal en aansluitklemmen voor directe verbinding op het railsysteemToepassingsmogelijkheden van railkasten 

met afscherming voor zekeringen en 

aansluitklemmen.

Toepassingsmogelijkhedenvoor railkasten 

zonder afscherming met klemmen voor 

directe verbinding.

FP 3212

12 space units

FP 3402

10 space units + 

16 space units

5x

KS 16 F

3 space units

5x

KS 35 F

3 space units

5x

KS 70 F

6 space units

5x

KS 150 F

8 space units

Klemmen voor directe aansluiting

PE

N

L1

L2

L3

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212

12 space units

FP 3402

10 + 16 space units

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18 NH RT 00C

5 space 

units

FP BA 70

7 space 

units

5xKS 16 F

3 space 

units

5xKS 35 F

3 space 

units

5xKS 70 F

6 space 

units

AM RK 150

8 space 

units

bediening 
door leken

Toegang en 
bediening door 
vakbekwaam 
personeel

CC

Nominale waarden 

voor voltages

Nominale voltage U
n
 = 690 V a.c.

Nominale isolatievoltage U
i
 = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Nominale stroomwaarden
Railssyteem 250 A

Nominale stroom railsysteem 250 A

Nominale korteduurstroom I
cw

 = 13 kA / 1 s

Nominale piekstroom I
PK

 = 26 kA

Vermogensverlies van het 

railsysteem

Railkoper 5-polig

Lengte: 1 meter
42,7 W/m

Positie van railgeleiders Voor opvangen van kortsluiting weerstand mag 

de afstand tussen de railgeleiders niet groter 

zijn dan 300mm.

��
�

��
��
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Specificatie van de 

railgeleidersteunen
FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Railkoppelstukken Railsystemen 250A

kan gekoppeld worden me

 de railkoppelset FP SV 25.

EMC compatibel railsysteem

Als standaard met N/PEN-geleiders

- met dezelfde stroomdoorvoercapaciteit als de fasegeleiders

- meest gunstige EMC-compatibiliteit op het gebied van fasegeleiders

Installatie- en 

omgevingsonstandigheden

Installatie omgeving en 

beschermingsgraad, 

condensatie, systeemontwerp

Constructie

dekselscharnieren, 

wandopeningen, montage 

van behuizingen, fl enzen, 

kabelinvoer, uitbreidingsframe

Montage 

wandmontage, staand op 

de vloer, maatregelen tegen 

vorming van condens, 

overkapping

Installatie van de 

componenten

montageplaat, DIN-rails, 

PE- en N-aansluitklemmen, 

beveiliging tegen aanraking met 

spanningsvoerende onderdelen/

afdekkingen

Bedrading

railverbindingssystemen, 

aansluitklemmen, bedrading, 

buigbedradingsstrips, 

invoeraansluitklemmen, 

FIXCONNECT® steekbare 

klemmen, aansluiting van 

aluminium geleiders

Routinematige tests van 

verdeelinrichtingen

routinematige verifi catie / 

inspectie / rapportage, 

markering, initiële inspectie vóór 

inbedrĳ fstelling van de installatie 

en inspectieperioden, verklaring 

van overeenstemming

Mi energieverdelers 

voor de bouw van 

verdeelinrichtingen (PSC)

volgens IEC 61439-2

HENSEL ondersteunt de 

productie en constructie 

van een verdeelinrichting 

door middel van uitgebreide 

montage-instructies.

HENSEL ondersteunt de assemblage van een 

verdeelinrichting door middel van uitgebreide montage-instructies.

ENYSTAR verdeelinrichtingen tot 250 A met deuren bedoeld 

voor bediening door leken (DBO) conform IEC 61439-3

Montage-instructies voor verdeelkasten

Stap 3: Assemblage van verdeelinrichtingen

Montage-instructie ENYSTAR om te downloaden:

hensel-nederland.nl -> Service

M

hh

Montage-instructie Mi om te downloaden:

hensel-nederland.nl -> Service

M

hh



32 | www.hensel-nederland.nl   | 33

De afstanden tussen verschillende potentialen moet groter zĳ n 

dan de waarden die worden vermeld in de tabel 1 van de norm. 

Wĳ  raden een minimumafstand van 10 mm aan.

2. Afstanden en kruipafstanden

De fabrikant moet maten aangeven die moeten worden 

aangehouden om de bepaalde veiligheidsgraad te garanderen.

Controleer of afdichtingen en afdekkingen zĳ n geïnstalleerd volgens 

de instructies van de fabrikant.

1. Veiligheidsgraad van kasten / behuizingen

De effectiviteit van mechanische aandrĳ vingselementen, vergren-

delingen en blokkeringen, met inbegrip van die in verbinding staan 

met beweegbare onderdelen, moeten worden gecontroleerd.

7. Mechanische werking (aandrĳ felementen, vergrendelingen)

8. Diëlektrische eigenschappen3.  Bescherming tegen elektrische schokken en betrouwbare 

werking van veiligheidscircuits

De veiligheidscircuits moeten worden getest op de betrouwbaarheid 

van de elektrische aansluiting.

Er moet gedurende 1 seconde een industriële frequentie houdtest 

worden uitgevoerd op alle circuits conform IEC 61439-1 deel 10.9.2. 

De testspanning voor verdeelinrichtingen met een nominale 

isolatiespanning tussen 300-690 V AC bedraagt 1.890 V. 

De testwaarden voor verschillende nominale isolatiespanningen 

worden genoemd in tabel 8 van IEC 61439-1.

Geleiders moeten worden gecontroleerd op consistentie met 

circuitschema's en boutverbindingen moeten steekproefsgewĳ s 

gecontroleerd worden.

5. Interne elektrische circuits en aansluitingen

Routinematige verificatie / inspectie

Voorbeeld: Mi verdeelinrichting

Routinematige verificatie / inspectie (routinematig testrapport) sheet 1

De paneelbouwer controleert zijn werk

Stap 3: Assemblage van verdeelinrichtingen

Verifi caties 

die de PANEELBOUWER zelf moet uitvoeren
Deel standaards

De paneelbouwer moet een 

VERIFICATIE leveren

Afstanden en kruipafstanden 10.4 testprocedure

Bescherming tegen elektrische schokken en betrouwbare werking 

van veiligheidscircuits

-  Een effectieve aardingsconitinuïteit tussen de blootliggende 

geleidende onderdelen van de verdeler en het veiligheidscircuit

10.5

10.5.2
testprocedure

Implementatie van schakelapparaten en componenten 10.6 testprocedure

Interne elektrische circuits en aansluitingen 10.7 testprocedure

Aansluitklemmen voor externe geleiders 10.8 testprocedure

Diëlektrische eigenschappen

- Industriële frequentie houdspanning

- Stootspanning

10.9

10.9.2

10.9.3

testprocedure

Verifi catie van temperatuurstĳ ging 10.10 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Kortsluitbestendigheid 10.11 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 10.12 via berekening 

gedurende ontwerpproces

Mechanische bediening   10.13 testprocedure

Routinematig testrapport Blad 1

Nr.
Type 

tests*
Inhoud van routinematige test

IEC 61439 

Deel

Resultaat van  

routinematige test
Testengineer

1 S
Beschermingsgraad van kasten /  

behuizingen (afdichtingen, beschermkappen)
11.2

2 S/P Afstanden en kruipafstanden 11.3

3 S/P
Bescherming tegen elektrische schokken  

en betrouwbare werking van veiligheidscircuits
11.4

4 S Opname van inbouwcomponenten 11.5

5 S/P Interne elektrische circuits en aansluitingen 11.6

6 S Aansluitklemmen voor externe geleiders 11,7

7 S/P
Mechanische bediening

(activeringselementen, vergrendelingen)
11.8

8 S/P Diëlektrische eigenschappen 11.9           MΩ

Er moet gedurende 1 seconde een industriële frequentie houdtest worden 

uitgevoerd op alle circuits conform EN 61439-1 deel 10.9.2. De testspan-

ning voor spanningsschakelinrichtingen met een nominale isolatiespanning 

tussen 300-690 V AC bedraagt 1.890 V. De testwaarden voor verschillende 

nominale isolatiespanningen worden genoemd in tabel 8 van IEC 61439-1.

Testspanningswaarden
 
 

          V AC

Daarnaast is op schakelinrichtingen met een beveiliging in de voeding 

en een nominale spanning tot 250 A het volgende van toepassing:

Meting van de isolatieweerstand met een insulatietester bĳ een spanning 

van ten minste 500 V DC. De test wordt uitgevoerd bĳ een isolatieweer-

stand van ten minste 1000 Ω / V.

Isolatieweerstand
 
 
           Ω/V  

9 P Bedrading, operationele prestaties en werking 11.10

S - Visuel inspectie

P - Tests met mechanische of elektrische testuitrusting

Installateur: .......................................................................

......
Testinspecteur: ........................................................

Datum: .............................................................................

....

Datum: ..................................................................

.....

Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC)  

Verificatie conform EN 61439-2

Verdeelkasten bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO)  

Verificatie conform EN 61439-3

Klant: .................................................................................  Ordernummer: .............................................................

Project: ..................................................................................... Werkplaat: ...................................................................

Uitgevoerde tests:

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

De paneelbouwer dient het rapport mee te leveren voor de routine-

matige verifi catie (testrapport) (sheet 1) met documentatie van deze 

zelf geassembleerde verdeelinrichting. 

Inspectietest door de fabrikant van de montage (paneelbouwer). 

De paneelbouwer inspecteert en controleert de montage van de 

verdeelinrichting. 

Documenteert de veiligheid van de zelf uitgevoerde constructie op 

basis van de IEC 61439 door middel van dit routinematige testrap-

port (sheet 1).

Testrapport downloaden als bewerkbare checklist: 

hensel-nederland.nl -> Service

Te

hh
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Het bedrĳ f / de paneelbouwer / die verantwoordelĳ k is voor de kant 

en klare verdeelinrichting wordt beschouwd als zĳ nde de fabrikant 

(IEC 61439-1).

Bĳ  oplevering en beoordeling van de verdeelinrichtingdoor middel 

van een routinematige verifi catie moet een fabrikantlabel worden 

bevestigd. 

Dit moet leesbaar zĳ n bĳ  aansluiting van het systeem.

HENSEL voegt een fabrikantkeurmerk toe aan alle 

veiligheidsschakelaarkasten.

Keurmerk fabrikant

- Naam of merknaam fabrikant

- Type, naam of ID-nummer

- Datum van productie

-  Toegepaste norm

IEC 61439-2/-3 / IEC 61439-2/-3

Voorbeeld

Systeemfabrikant

98 01 994

Elektro Meester

Sjabloonstraat 123

9876 ZY Sjabloonstad

Fabrikant: Bestelling

IEC 61439 -
DIN IEC 61439 -   Datum

20130815

2 01/15

Installatiebon:

 Volledig label.
 Bevestig goed zichtbaar op de buitenkant 

van de constructie.
 Bescherm met bijgesloten beschermende folie.

HENSEL voegt een fabrikantkeurmerk toe aan alle veiligheidsschakelaarkasten.

Stap 5: EC-verklaring van overeenstemmingStap 4: Markering

Verklaring van EC-overeenstemming  blad 3

Stempel
Hierbij verklaren wij (naam fabrikant)

dat wij er volledig verantwoordelijk voor zijn dat het volgende product

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (PSC)

(aanduiding, type, catalogus- of ordernummer) 

waarnaar deze verklaring verwijst, in overeenstemming is met en geproduceerd is conform de volgende 

norm(en). 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

   Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC) conform EN 61439-2

 Verdeelinrichting, bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO) conform IEC 61439-3

Het aangeduide product komt overeen met de vereisten van de volgende Europese richtlijnen:

 Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

   Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU#, bijv. in  

elektronische uitrustingen, geïnstalleerd in spanningsschakelinrichtingen confom EN 61439-1

(Bevestigen van CE-keurmerk*):  (Datum)

*)  Bevestig goed zichtbaar en in combinatie met fabrikantkeurmerk op de verdeelinrichting, indien nodig, leesbaar na het openen van het luik. 

           

(plaats en datum van afgifte):  (naam en handtekening of vergelijkbare markering  

  door een bevoegde persoon)

Krachtens deze verklaring van overeenstemming garandeert de fabrikant hij de genoemde richtlijnen en normen naleeft.

Deze verklaring van overeenstemming voldoet aan DIN EN 17050-1 "Algemene criteria voor verklaring van overeenstemming leverancier".

    Vink aan wat van toepassing is.

Beschikbaar gesteld om te downloaden via www.hensel-nederland.nl -> Service.

Checklist voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedure (blad 2)

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

  Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (PSC), 

ontwerpverificatie conform IEC 61439-2

  1. Technische documentatie 

 

Omvang van Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

    Catalogus of andere documentatie van de originele fabrikant van de laagspanningsschakelinrichting   

(belangrijke inhoud: Naam en adres van de originele fabrikant en type ontwerp, van toepassing zijnde 

norm. Beschrijving van het product)

    Constructie en installatie-instructies van de de originele fabrikant.

    Circuitschema, montagetekeninge, onderdelenlijst

    Uitvoering van de routinematige test conform IEC 61439-1 

Rapport voor routinematige verificatie (blad 1) maakt deel uit van de documentatie.

 Omvang Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU

    Aanvulling van de technische documentatie door documenten van de fabrikant  voor alle elektronische 

uitrustingen en apparatuur met inbegrip van elektronica (constructie- en installatie-instructies).

     Verklaring van overeenstemming van de fabrikant van de uitrusting, die de overeenstemming van het 

product met de vereisten van de EMC-richtlijn bekrachtigt. Opmerkingen in de bijgaande documentatie 

moeten gelijkelijk worden gemaakt.

  2. Verklaring van overeenstemming (zie blad 2)

  3. Bevestig het CE-keurmerk (zie blad 2)

 De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd:

      

 (plaats/datum van uitgifte)    (naam en handtekening of vergelijkbare markering door een bevoegde persoon)

   Vink aan wat van toepassing is.

Stempel

Bedrijf:

Order:

Project:

Type:

  Verdeelinrichting bedoeld voor bediening door on-

deskundig personeel (DBO) conform IEC 61439-3

Beschikbaar gesteld  om te downloaden via www.hensel-nederland.nl -> Service.

  Verklaring van 

overeenstemming

CE-keurmerk

De wetgeving op veiligheid van verdeelinrichtingen schrĳ ft voor 

dat er ook een conformiteitsbeoordelingsprocedure moet worden 

uitgevoerd voor geassembleerde systemen. Deze dient om aan te 

tonen dat het systeem voldoet aan de geldende regels en aan de 

betreffende veiligheidsnormen.

De fabrikant van de verdeelinrichting voert ten slotte een 

overeenstemmingsbeoordeling uit conform LVD2014/35EU. 

Tot slot kan de CE-verklaring van overeenkomst (blad 3) worden 

opgesteld. Beide formulieren kunnen worden bewerkt 

en zĳ n beschikbaar gesteld om te downloaden via 

www.hensel-nederland.nl -> Service.

Dit is mogelĳ k op basis van de checklist voor de 

overeenstemmingsbeoordeligsprocedure (blad 2).

Er moet dan een conformiteitsverklaring worden opgesteld en 

moet het CE-keurmerk op de verdeelinrichting worden afgegeven.

Dit wordt gedaan door de fabrikant van de verdeelinrichting. 

Degene die een nieuw eindproduct vervaardigt van reeds 

bestaande eindproducten wordt een Fabrikant!

CE-keurmerk bevestigen

Elektro Meester
Sjabloonstraat 123
9876 ZY Sjabloonstad

Fabrikant: Bestelling

IEC 61439 -
DIN IEC 61439 -   Datum

20130815

2 01/15

hensel-nederland.nl -> Servicehh
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Stap 5: Documentatie

Wat maakt deel uit van de documentatie van een zelf geassembleerde verdeelinrichting?

Documentatie van een constructie Verifi catie vereist Zie ook

1 Bedradingsschema/circuitschema op basis van bepaalde waarden InA, InC, RDF en Icw Pagina  27

2 Verifi catie van de toegestane temperatuurtoename in overeenstemming met EN 61439-1, deel 10.10 Pagina  27

3 Verklaring van overeenstemming door de systeemfabrikant Pagina  18

4 Protocol voor onderdelenverifi catie (routinematig testprotocol) (blad 1) Pagina  32

5 Checklist voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures (blad 2) Pagina  35

6 Verklaring van overeenstemming (blad 3) Pagina  35
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E Checklist voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedure (blad 2)

Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting

  Vermogensschakel-en-verdeelinrichting (PSC), 

ontwerpverificatie conform EN 61439-2

  1. Technische documentatie 

 

Omvang van Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

    Catalogus of andere documentatie van de originele fabrikant van de laagspanningsschakelinrichting   

(belangrijke inhoud: Naam en adres van de originele fabrikant en type ontwerp, van toepassing zijnde 

norm. Beschrijving van het product)

    Constructie en installatie-instructies van de de originele fabrikant.

    Circuitschema, montagetekeninge, onderdelenlijst

    Uitvoering van de routinematige test conform EN 61439-1 

Rapport voor routinematige verificatie (blad 1) maakt deel uit van de documentatie.

 Omvang Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU

    Aanvulling van de technische documentatie door documenten van de fabrikant  voor alle elektronische 

uitrustingen en apparatuur met inbegrip van elektronica (constructie- en installatie-instructies).

     Verklaring van overeenstemming van de fabrikant van de uitrusting, die de overeenstemming van het 

product met de vereisten van de EMC-richtlijn bekrachtigt. Opmerkingen in de bijgaande documentatie 

moeten gelijkelijk worden gemaakt.

  2. Verklaring van overeenstemming (zie blad 2)

  3. Bevestig het CE-keurmerk (zie blad 2)

 De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd:

   

 (plaats/datum van uitgifte)    (naam en handtekening of vergelijkbare markering door een bevoegde persoon)

   Vink aan wat van toepassing is.

Stempel

Bedrijf:

Order:

Project:

Type:

  Verdeelkast, bedoeld voor bediening door ondes-

kundig personeel (DBO) conform EN 61439-3

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

Electro STROM
Musterstraße 123, 58765 Musterhausen

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Musterhausen, 08-01-2015 Electro STROM

Electro-Strom, Musterhausen

Carpenter Workshop Mueller

6359

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-7

Das Produkt / Typ Mi-Verteiler, Typ Mi

The product / Type Mi-Distributor, type Mi  

Hersteller  

Manufacturer Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Gustav-Hensel-Straße 6

 57368 Lennestadt

Beschreibung Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“

Description Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”

  auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen  

Dokumenten überein:

  to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative 

document(s):

Norm 

Standard DIN EN 61439-2

 IEC 61439-2

 EN  61439-2

 

 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

 and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 

 Low voltage directive 2014/35/EU

 EMV Richtlinie 2014/30/EG  

 EMV directive 2014/30/EU 

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG

 RoHS directive 2011/65/EU

 

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklä-

rungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. 

national and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 22.04.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -

Routinematig testrapport Blad 1

Nr.
Type 

tests*
Inhoud van routinematige test

IEC 61439 

Deel

Resultaat van  

routinematige test
Testengineer

1 S
Beschermingsgraad van kasten /  

behuizingen (afdichtingen, beschermkappen)
11.2

2 S/P Afstanden en kruipafstanden 11.3

3 S/P
Bescherming tegen elektrische schokken  

en betrouwbare werking van veiligheidscircuits
11.4

4 S Opname van inbouwcomponenten 11.5

5 S/P Interne elektrische circuits en aansluitingen 11.6

6 S Aansluitklemmen voor externe geleiders 11,7

7 S/P
Mechanische bediening

(activeringselementen, vergrendelingen)
11.8

8 S/P Diëlektrische eigenschappen 11.9           MΩ

Er moet gedurende 1 seconde een industriële frequentie houdtest worden 

uitgevoerd op alle circuits conform EN 61439-1 deel 10.9.2. De testspan-

ning voor spanningsschakelinrichtingen met een nominale isolatiespanning 

tussen 300-690 V AC bedraagt 1.890 V. De testwaarden voor verschillende 

nominale isolatiespanningen worden genoemd in tabel 8 van IEC 61439-1.

Testspanningswaarden
 
 

          V AC

Daarnaast is op schakelinrichtingen met een beveiliging in de voeding 

en een nominale spanning tot 250 A het volgende van toepassing:

Meting van de isolatieweerstand met een insulatietester bĳ een spanning 

van ten minste 500 V DC. De test wordt uitgevoerd bĳ een isolatieweer-

stand van ten minste 1000 Ω / V.

Isolatieweerstand
 
 
           Ω/V  

9 P Bedrading, operationele prestaties en werking 11.10

S - Visuel inspectie

P - Tests met mechanische of elektrische testuitrusting

Installateur: .......................................................................

......
Testinspecteur: ........................................................

Datum: .............................................................................

....

Datum: ..................................................................

.....

Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC)  

Verificatie conform EN 61439-2

Verdeelkasten bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO)  

Verificatie conform EN 61439-3

Klant: .................................................................................  Ordernummer: .............................................................

Project: ..................................................................................... Werkplaat: ...................................................................

Uitgevoerde tests:

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

X

Metalworking shop Blechner

27 01 045

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

09-07-2013

W. Hess

Stand
Gepr.
Bearb.

Urspr.

Datum

Sachbearbeiter Kunde Wohno
11.02.2014

Kunde Name 07.02.2014
Kunde Name 2K.Schuppert Kunde Strasse

Steckdosen

12,8 A
0,6

S
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Verklaring van EC-overeenstemming  blad 3

Stempel
Hierbij verklaren wij (naam fabrikant)

dat wij er volledig verantwoordelijk voor zijn dat het volgende product

Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting (PSC)

(aanduiding, type, catalogus- of ordernummer) 

waarnaar deze verklaring verwijst, in overeenstemming is met en geproduceerd is conform de volgende 

norm(en). 

Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting

   Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC) conform EN 61439-2

 Verdeelkast, bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO) conform EN 61439-3

Het aangeduide product komt overeen met de vereisten van de volgende Europese richtlijnen:

 Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

   Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU, bijv. in  

elektronische uitrustingen, geïnstalleerd in spanningsschakelinrichtingen confom EN 61439-1

(Bevestigen van CE-keurmerk*):  (Datum)

*)  Bevestig goed zichtbaar en in combinatie met fabrikantkeurmerk op de laagspanningsinrichting of de verdeelkast, indien nodig, leesbaar 

na het openen van het luik. 

           

(plaats en datum van afgifte):  (naam en handtekening of vergelijkbare markering  

  door een bevoegde persoon)

Krachtens deze verklaring van overeenstemming garandeert de fabrikant hij de genoemde richtlijnen en normen naleeft.

Deze verklaring van overeenstemming voldoet aan DIN EN 17050-1 "Algemene criteria voor verklaring van overeenstemming leverancier".

    Vink aan wat van toepassing is.

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

Musterhausen, 08-01-2015 Electro-Strom

Electro STROM
Musterstraße 123, 58765 Musterhausen

Electro-Strom

Musterstraße 123

58765 Musterhausen

Mi Power verdeelkast (PSC)

X

X
X

Elektro-Strom 08-01-2015

Bedradingsschema/circuit-

schema op basis van bepaalde 

waarden InA, InC, RDF en Icw

Verifi catie van de toegestane 

temperatuurtoename

Verklaring van overeenstem-

ming door de systeemfabrikant

Protocol voor onderdelenverifi -

catie (routinematig testprotocol) 

(blad 1)

Checklist voor overeenstem-

mingsbeoordelingsprocedures 

(blad 2)

Verklaring van 

overeenstemming (blad 3)
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made in GERMANY
since 1931

Hensel Nederland

Schumanpark 91

7336 AS Apeldoorn

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)

Telefoon: +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 1226 5.21

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 hoog-

gekwalifi ceerd 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.


