
134 | www.hensel-nederland.nl



   | 135

KV-verdeelkasten tot 63 A
• 3 - 54 modulen

• beschermingsgraad IP 54 - 65

•   beschermingsklasse II, &

•   volgens IEC 60670-24 / IEC 43871

•   kleur grijs, RAL 7035

Automatenbehuizing

Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 137 - 155

Automatenbehuizing 

Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 156 - 160

Automatenbehuizing 

Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 161 - 166

Automatenbehuizing 

met ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten 167 - 169

Zekeringbehuizing 170 - 171

Lege behuizingen 172 - 173

kWh-meterbehuizing 174 - 175

Accessoires 176 - 185

Technische gegevens 186 - 193

Meer technische informatie kunt u vinden op 

internet www.hensel-nederland.nl -> Producten
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 Handig geïntegreerd opbergvak 

t.b.v. toebehoren

 DIN-rail met eindaanslag voor juiste 

positionering van installatiecomponenten

 Nette afwerking door de meegeleverde 

kabelinvoerafdekking 

 Één deur bedekt alle rijen
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 KV-verdeelkasten 

 Automatenbehuizing

  Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   Geïntegreerd opbergvak t.b.v. toebehoren

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N

   Aansluitingen voor koperleidingen

   De nul-rail is eenvoudig op te splitsen zonder extra accessoires

   Bij behuizingen vanaf 12 modulen worden afdekstroken standaard 

meegeleverdd

   Bij behuizingen van 3 t/m 9 modulen zijn de afdekstroken uitbreekbaar

   Materiaal: Polystyreen

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Bij behuizingen van 3 t/m 9 

modulen zijn de 

afdekstroken uitbreekbaar 

 KV 9103 

     3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 10 watt conform 

EN 60670-24 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV 9103 B 

     3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 10 watt conform 

EN 60670-24 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  

 KV 1503 

     3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 10 watt conform 

EN 60670-24 
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3xø7-16 mm

3xø7-16 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Bij behuizingen van 3 t/m 9 

modulen zijn de 

afdekstroken uitbreekbaar 

 KV 9104 

     4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV 9104 B 

     4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

EN 60670-24 
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4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  

 KV 1504 

     4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

EN 60670-24 

��


�


��

��

���

	��

�

��


4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Bij behuizingen van 3 t/m 9 

modulen zijn de 

afdekstroken uitbreekbaar 

 KV 9106 

     6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 9106 B 

     6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie technische 

bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1506 

     6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Bij behuizingen van 3 t/m 9 

modulen zijn de 

afdekstroken uitbreekbaar 

 KV 9109 

     9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 16 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 9109 B 

     9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 6 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie technische 

bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 16 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 1509 

     9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 16 watt conform 

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

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 9112 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV 9112 B 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 
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 KV 1512 B 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 1512 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9118 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 3 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  

 KV 9118 B 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  
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 KV 1518 B 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 1518 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9224 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV 9224 B 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV 2524 B 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 2524 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9236 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV 9236 B 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV 2536 B 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 2536 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9336 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV 9336 B 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 

�
�

��

���

��

���

��

�


��


8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



   | 151

 KV 3536 B 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 3536 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9448 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV 9448 B 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 

���

��


��

��

���

��

�


��


8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



   | 153

 KV 4548 B 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 5 x 25 mm², 20 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie technische 

bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 

���

��


��

��

���

��

�


��


8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 4548 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9354 

     54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 50 watt conform 

EN 60670-24 

���


�
�

��

��

���

��
	

�


���

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  

 KV 9354 B 

     54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 50 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV 3554 B 

     54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 50 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 3554 

     54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 50 watt conform 

EN 60670-24 
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 KV-verdeelkasten 

 Automatenbehuizing

  Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   Geïntegreerd opbergvak t.b.v. toebehoren

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N

   Aansluitingen voor koperleidingen

   De nul-rail is eenvoudig op te splitsen zonder extra accessoires

   Bij behuizingen vanaf 12 modulen worden afdekstroken standaard 

meegeleverdd

   Materiaal: Polystyreen

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9112 M 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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4xM20
2xM20/25

1xM32

4xM20
2xM20/25

1xM32  

 KV 9118 M 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Per PE/N aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 3 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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12xM20
2xM20/25

1xM32

12xM20
2xM20/25

1xM32  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9224 M 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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4xM20
2xM20/25

1xM32

4xM20
2xM20/25

1xM32  

 KV 9236 M 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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12xM20
2xM20/25

1xM32

12xM20
2xM20/25

1xM32  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9336 M 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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4xM20
2xM20/25

1xM32

4xM20
2xM20/25

1xM32  

 KV 9448 M 

     48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1x M32  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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1xM32

4xM20
2xM20/25

1xM32  

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



160 | www.hensel-nederland.nl

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing  

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9354 M 

     54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Per PE/N aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 50 watt conform 

EN 60670-24 
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12xM20
2xM20/25

1xM32
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 KV-verdeelkasten 

 Automatenbehuizing

  Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   Geïntegreerd opbergvak t.b.v. toebehoren

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

   Met uitbreekpoorten

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N

   Aansluitingen voor koperleidingen

   De nul-rail is eenvoudig op te splitsen zonder extra accessoires

   Bij behuizingen vanaf 12 modulen worden afdekstroken standaard 

meegeleverdd

   Bij behuizingen van 3 t/m 9 modulen zijn de afdekstroken uitbreekbaar

   Materiaal: polycarbonaat

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing 

 Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 

De kasten zijn geschikt voor onbeschermde buitenopstelling.

De behuizing van dit systeem bestaat uit materialen welke UV-bestendig zijn, hierdoor blijft de 

mechanische stabiliteit van de behuizing onder invloed van UV-straling gehandhaafd.

Door rechtstreeks zonlicht en de warmteafgifte van de componenten kan de complete 

behuizing intern te warm worden. Ook lagere buitentemperaturen van bijv. -5 °C of lager 

kunnen invloed hebben op de componenten. Daarom dient er rekening gehouden te worden 

met de invloed van de weersomstandigheden.

De behuizing dient aan de bovenzijde beschermd te worden door middel van een afdekking 

tegen de weersinvloeden zoals regen, ijs en sneeuw. 

Daarnaast is het met de keuze van de montagelocatie niet alleen zaak om te letten op de IP-waarde 

en de invloeden van het weer, maar ook eventuele schade door chemische invloeden.

Mogelijk zijn er extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld ventilatie, om ervoor te zorgen dat de maximaal 

toegestane temperatuur niet wordt overschreden of om condensvorming te voorkomen.

Het probleem van condensvorming doet zich alleen voor in behuizingen met een 

beschermingsgraad van IP54 of hoger, aangezien de temperatuuraanpassing van de 

binnenzĳ de naar de buitenzĳ de te laag is vanwege de hoge dichtheid en het soort 

materiaal van de behuizing.

Hoe ontsaat condensvor-

ming in een behuizing met 

hoge beschermingsgraad?

Afhankelijk van het weer, de luchtvochtigheid, 

direct zonlicht en andere temperatuursverschillen 

kan hier condenswater ontstaan.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtigheid 

en grote temperatuursverschillen 

zijn zoals zwembaden, keukens, 

autowasserij enz.

Vorming van condenswater in buiteninstallaties, 

beschermd tegen weersinvloeden of 

onbeschermde buiten installaties:

Vorming van condenswater 

in binneninstallaties:

Hoe ontstaat condenswa-

ter in behuizingen met een 

hoge beschermingsgraad?

Systeem ingeschakeld.

Systeem ingeschakeld.

De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwcomponenten.

Warme lucht in de behuizing probeert vocht te 

verzamelen. Doordat de behuizing niet gasdicht is 

dringt vocht binnen via de pakkingen.

De interne temperatuur wordt lager bij afkoeling van 

de componenten, bijvoorbeeld door afschakeling 

van belastingen. Koude lucht stoot vocht uit dat als 

condenswater ophoopt op de afgekoelde plekken.

Systeem uitgeschakeld.
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing 

 Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 

 Bij behuizingen van 3 t/m 9 

modulen zijn de 

afdekstroken uitbreekbaar 

 KV PC 9103 B 

      3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   Met 1 rij
   met metrische uitbreekpoorten
   Per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 10 watt conform 

EN 60670-24 
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2x M20

2x M20  

 KV PC 9104 B 

      4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   Met 1 rij
   met metrische uitbreekpoorten
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 12 watt conform 

EN 60670-24 
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2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32  
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 KV PC 9106 B 

      6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   Met 1 rij
   met metrische uitbreekpoorten
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
 Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik  
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 13 watt conform 

EN 60670-24 
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2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32  

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing 

 Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9109 B 

      9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   Met 1 rij
   met metrische uitbreekpoorten
   Per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 6 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Component afdekking uitbreekbaar  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 16 watt conform

 EN 60670-24 
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4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing 

 Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV PC 9112 B 

      12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   Met 1 rij
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Het is mogelijk meerdere behuizingen te koppelen, 

hiervoor kunnen de uitsparingen worden uitgeboord.   

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV PC 9224 B 

      24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   Met 2 rijen
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Het is mogelijk meerdere behuizingen te koppelen, 

hiervoor kunnen de uitsparingen worden uitgeboord.  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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4xø12-20 mm
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 KV PC 9336 B 

      36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   Met 3 rijen
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Het is mogelijk meerdere behuizingen te koppelen, 

hiervoor kunnen de uitsparingen worden uitgeboord.  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing 

 Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9448 B 

      48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   Met 4 rijen
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie 

technische bijlage
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Het is mogelijk meerdere behuizingen te koppelen, 

hiervoor kunnen de uitsparingen worden uitgeboord.  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 43 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 34 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten 

 Automatenbehuizing met ruimte voor 

bedieningsonafhankelijke componenten

  Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

 

   Bedrading kan vooraf worden afgemonteerd bij het gebruik van 

aansluitklemmen

   In de behuizing kunnen componenten met en zonder 

bedieningsafhankelijkheid gemonteerd worden.

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   Geïntegreerd opbergvak t.b.v. toebehoren

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

   Bij behuizingen van 12 t/m 36 modulen worden afdekstroken meegeleverd

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing met ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten 

 Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 KV 9220 

     12 modulen: 1 x 12 x 18 mm

Zonder PE- en N-klem 

   Met 1 rij
   Voor PE/N-klem zie accessoires
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 26 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 21 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV 9230 

     18 modulen: 1 x 18 x 18 mm

Zonder PE- en N-klem 

   Met 1 rij
   Voor PE/N-klem zie accessoires
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 33 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  
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 KV 9440 

     36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

Zonder PE- en N-klem 

   Met 3 rijen
   Voor PE/N-klem zie accessoires
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 35 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 28 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV-verdeelkasten  
Automatenbehuizing met ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten 

 Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 KV 9350 

     36 modulen: 2 x 18 x 18 mm

Zonder PE- en N-klem 

   Met 2 rijen
   Voor PE/N-klem zie accessoires
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 38 watt conform 

EN 60670-24 
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xM20  

 KV 9330 

     24 modulen: 2 x 12 x 18 mm

Zonder PE- en N-klem 

   Met 2 rijen
   Voor PE/N-klem zie accessoires
   Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
   Ruimte voor bedieningsonafhankelijke componenten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   Met transparante deur
   Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Maximale vermogensdissipatie  Pde = 31 watt conform 

EN 60670-24 

 Maximale vermogensdissipatie  Pzul = 25 watt bij 30 K conform 

DIN 43871 
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 KV-verdeelkasten 

 Zekeringbehuizing IP 55/IP 65

  

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   Materiaal: Polystyreen

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Zekeringbehuizing IP 55/IP 65 

 KV 9325 

     3x 25 A 

   PE/N-rail geschikt voor 2 x 25 mm²,  8 x 4 mm² Cu,

 FIXCONNECT®-steekklemtechniek
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Zekeringhouders voor passchroefsysteem
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V ac. 

 Type zekeringen  D II 

 Diazed 

 Schroefdraad  E 27 

 Gelijktijdigheid  0,9 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm  

 KV 9363 

     3x 63 A 

   PE/N-rail geschikt voor 2 x 25 mm²,  8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek
   Zekeringhouders voor passchroefsysteem
   Met transparante deur, verzegelbaar
   Slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V ac. 

 Type zekeringen  D III 

 Diazed 

 Schroefdraad  E 33 

 Gelijktijdigheid  0,9 
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4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm
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2xø10-20 mm
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 KV-verdeelkasten 

 Lege behuizingen

Kabelinvoer via geïntegreerde, elastische membranen

  

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
Lege behuizing 

 Kabelinvoer via geïntegreerde, elastische membranen 

 KV 9331 

     Beschermingsgraad: IP 65 

   Voor inbouw van apparaten op de montageplaat
   Max. inbouwdiepte 160 mm
   Voor warmteverlies-dissipatie capaciteit zie technische informatie
   Met transparant deksel
   Met gereedschap af te sluiten
 V  erzegelbaar
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting M ontageplaat of 

DIN-rail = 9,2 kg 

 deksel = 3,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 63 W 

Relatieve Maximale 

vermogensdissipatie in W / K

 pde = 1,575 W / K 

��� ��
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
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 KV-verdeelkasten 

 kWh-meterbehuizing

  Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

 

   Nette afwerking door de meegeleverde kabelinvoerafdekking 

   DIN-rail met eindaanslag voor juiste positionering van installatiecomponenten

   Verzegelbaar

   Schroeven vervaardigd uit RVS V2A

   Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 KV-verdeelkasten  
kWh-meterbehuizing  

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen 

 KV 9337 

     Toepassing in overeenstemming met het lokale 

meet-/energie-bedrijf

Beschermingsgraad: IP 65 

   Met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   Max. inbouwdiepte 162 mm
   Met klapdeksel, aanrakingsveilig, voor 12 modulen ( 12x18 mm)
   Met bijbehorende DIN-rail
   Met transparant deksel
   Sluitingen voor gereedschapsbediening
   Verzegelbaar
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV 9338 

     Toepassing in overeenstemming met het lokale 

meet-/energie-bedrijf

Beschermingsgraad: IP 54 

   Met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   Max. inbouwdiepte 154 mm
   Met klapvenster voor kWh-meter, verzegelbaar
   Voor kWh-meters, schakelklokken enz.
   Afmetingen opening 140 x 310 mm
   Met gereedschap of met de hand te openen
   Geschikt voor hangslot (diameter max. 6 mm)
 M  et extra DIN-rail
   Lengte DIN-rail 172 mm
   Met transparant deksel
   Sluitingen voor gereedschapsbediening
   Verzegelbaar
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  
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8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm

4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm  

 KV 9339 

     Toepassing in overeenstemming met het lokale 

meet-/energie-bedrijf

Beschermingsgraad: IP 65 

   Met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   Max. inbouwdiepte 162 mm
   Met extra DIN-rail
   Lengte DIN-rail 172 mm
   Met transparant deksel
   Sluitingen voor gereedschapsbediening
   Verzegelbaar
   Geleverd met kabel invoerplaat
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  
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8xø7-12 mm
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Accessoires 

 

Insteek-koppelstuk, Koppelstuk, Montageplaat 177

Dinrail, Kabelborgringen 178

Klemmen met FIXCONNECT®-insteekklemtechniek 179 - 180

 Kabelvoerplaat  181

Inbouwsloten, Verzegelvoorziening, Afdekstrook 182 - 183 

Montageset voor mast- of paalbevestiging 184 - 185

 KV-verdeelkasten 
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 EVS 16 

    Insteek-koppelstuk 

   Beschermingsgraad: IP 54
   Voor het zijdelings koppelen van KV en KG behuizingen
   Leidingdoorvoer voor Ø tot 19 mm
   Voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 Lengte  15 mm 

 AVS 16 

    Koppelstuk 

   Beschermingsgraad: IP 65
   Voor het zijdelings koppelen van KV en KG behuizingen
   Leidingdoorvoer voor Ø tot 15 mm
   Voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 Lengte  21,5 mm 

 KG MP 01   

 Montageplaat

B 100 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
 Geschikt voor de KG 9001 lege behuizing  
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

��



���

 KG MP 02   

 Montageplaat

B 100 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Geschikt voor de KG 9002 lege behuizing
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 
��




���

 KG MP 03   

 Montageplaat

B 180 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
 Geschiikt voor de KG 9003 lege behuizing  
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 Variabele inbouwdiepte 

mogelijk d.m.v. omdraaien 

Din-rail 

 KG TS 01   

 Dinrail voor KG 9001 

   Conform DIN EN 60715
 V  oor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

�

��

���

 KG TS 02   

 Dinrail voor KG 9002 

   Conform DIN EN 60715
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

��

���

��

 KG TS 03   

 Dinrail voor KG 9003 

   Conform DIN EN 60715
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

�
�

���

��

Kabelborgring

 KHR 01   

 Kabelborgringen

voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 

 10 sets van 6 borgringen  
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgringen

voor kabeldiameter 10 - 16 mm 

 10 sets van 6 borgringen  
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 FIXCONNECT®-

insteekklemtechniek 

   

 KV FC 03   

 PE- en N-klem

Per PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 3 modulen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 KV FC 04   

 PE- en N-klem

Per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 4,5 modulen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 KV FC 06   

 PE- en N-klem

Per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 6 modulen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 KV FC 09   

 PE- en N-klem

Per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 9 modulen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   Nominale stroom: 101 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 KV FC 12   

 PE- en N-klem

Per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 12 modulen per rij en KV-lege behuizingen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 2 verschillende potentialen
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 
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 KV FC 18   

 PE- en N-klem

Per PE/N 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 18 modulen per rij

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 3 verschillende potentialen
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

   

 KV FC 24   

 PE- en N-klem

Per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 12 modulen per rij en KV-lege behuizingen

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

   

 KV FC 36   

 PE- en N-klem

Per PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 

   Voor verdeelkasten met 18 modulen per rij

   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, Zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   N deelbaar, tot 4 verschillende potentialen
   Nominale stroom: 75 A  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC 

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-tekstvenster

set van 5 stuks 

   Codeer strook voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, niet voor 

insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
 Voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   

 FC BS 6   

 FIXCONNECT®-tekstvenster

set van 5 stuks 

 Codeer strook voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, niet voor 

insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²  
   Voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift    
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 Nette afwerking door de 

meegeleverde kabelinvoer-

afdekking  

 KV EB 03   

Kabelvoerplaat

   Voor verdeelkasten met 3 modulen
 V  oor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 04   

 Kabelvoerplaat 

   Voor verdeelkasten met 4,5 modulen
   Voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 06   

 Kabelvoerplaat 

   Voor verdeelkasten met 6 modulen
 V  oor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 09   

 Kabelvoerplaat 

   Voor verdeelkasten met 9 modulen
   voor KV 9325, KV 9363
 V  oor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 12   

 Kabelvoerplaat 

   Voor verdeelkasten met 12 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en onder

afgedekt moet worden (1 kabelinvoerplaat wordt standaard 

meegeleverd)  

 KV EB 18   

 Kabelvoerplaat 

   Voor verdeelkasten met 18 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en onder 

afgedekt moet worden (1 kabelinvoerplaat wordt standaard 

meegeleverd)  
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 KV ES 1   

 Inbouwslot

Voor verdeelkasten met 12-54 modulen 

   Met cilinderslot
 Om te voorkomen dat de gehele deksel verwijdert wordt, 

kan deze verzegeld worden met de KV PL 2    

 KV ES 2   

 Reservesleutel 

   Voor deursluiting KV ES 1 of KV ES 3
   2 stuks  

 KV ES 3   

 Inbouwslot

Voor verdeelkasten met 3-9 modulen 

   Voor KV 9325, KV 9363
   Met cilinderslot
 Om te voorkomen dat de gehele deksel verwijdert wordt, 

kan deze verzegeld worden met de KV PL 3    

 Verzegeling van het 

bovenste en onderste 

behuizingdeel 

 KV PL 2   

 Verzegelvoorziening

Voor verdeelkasten met 12-54 modulen 

 Voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder extra toebehoren)

 KV PL 3   

 Verzegelvoorziening

Voor verdeelkasten met 3-9 modulen 

 V  oor KV 9325, KV 9363
 Voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder extra toebehoren)  
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 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 Afdekstrook voor niet 

benutte ruimte 

 AS 12   

 Afdekstrook

12 modulen 

   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   Voor het afdekken van niet gebruikte DIN-rail ruimte, 

voor materiaaldikten tot 3 mm  

 AS 18   

 Afdekstrook

18 modulen 

   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
 Voor het afdekken van niet gebruikte DIN-rail ruimte, 

voor materiaaldikten tot 3 mm    

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



184 | www.hensel-nederland.nl

 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 Toepassing: 

Slimme aansturing van 

bestaande verlichting. 

Stroomvoorziening 

van bewakingscamera bij 

openbare ruimte

 KV MB 3   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 3 modulen
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 
76

M4

1
1
0

ø 60-150

9
0

 KV MB 4   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 4,5 modulen
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 86

M4

1
4
0

106

ø 60-150

1
2
3

 KV MB 6   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 6 modulen
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 
107

M4

1
4
9

127

ø 60-150

1
3
2

 KV MB 9   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 9 modulen
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 

160

180

M4 4
3

120

138

166

ø 60-150

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



   | 185

 KV MB 12   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 12 modulen per rij
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 

210
230

M4 4
4

ø 60-150

 KV-verdeelkasten  
Accessoires 

 KV MB 18   

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor verdeelkasten met 18 modulen per rij
   Geschikt voor diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  10 kg 

320
340

M4

4
4

ø 60-150

K
V

-v
e

rd
e

e
lk

a
s
te

n



186 | www.hensel-nederland.nl

Technische gegevens   
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=  beschikbare inbouwruimte 

bij Kabelinvoer

KV 9331
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Automatenbehuizing 

3 modulen

��

��
�

��

���

Automatenbehuizing

4.5 modulen

��

��


��
�

��





Automatenbehuizing 

6 modulen

��

��


��
�

��


���

��

��


��
�

���

�
�

Automatenbehuizing 

9 modulen

��

��
�

��
�

���

���

��
�

Automatenbehuizing 

12 modulen

��

��


�

�

���

���

�
�

���

Automatenbehuizing 

2 x 12 modulen

��

�
�

�
�

���

���

��
�

���

���

Automatenbehuizing 

3 x 12 modulen

��

��


��
�

���

���

��
�

���

���

���

Automatenbehuizing 

4 x 12 modulen

��

��
�

��
�

���

���

��
�

Automatenbehuizing 

1 x 18 modulen

��

�
�

�
�

���

���

��
�

���

Automatenbehuizing 

2 x 18 modulen

��


�
�

��
�

���

���

��
�

���

���

Automatenbehuizing 

3 x 18 modulen

��

��

Rangeerkanaal voor verdeelkasten

12-54 modulen boven en beneden aangebouwd

��

��

Door de DIN-rail 180° te draaien kan de inbouwdiepte onder de aanrakingsbeveiliging van 

50 mm naar 59 mm gebracht worden, zonder aanvullende componenten

Wandbevestiging voor schroeven tot 4,5 mm doorsnede.
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 KV-verdeelkasten  
Technische gegevens 

Zijdelingse koppeling behuizing

Automatenbehuizingen kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:

- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automatenbehuizingen

3 modulen

Automatenbehuizingen

4.5 modulen

Automatenbehuizingen

6 modulen

Automatenbehuizingen

9 modulen

KV-verdeelkasten kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:

- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automaten-

behuizingen

12 modulen

Automaten-

behuizingen

2x12 modulen,

KV 9220,

KV 9220 M

Automaten-

behuizingen

3x12 modulen,

KV 9330,

KV 9330 M

kWh-meter-

behuizing

KV 9338

KV 9337

KV lege 

behuizing

4x12 modulen

KV 9440

KV 9440 M

KV lege 

behuizing

4x12 modulen

KV 9440,

KV 9440 M

Automaten-

behuizingen

12 modulen

Automaten-

behuizingen

18 modulen

Automaten-

behuizingen

2 x 18 modulen,

KV 9230,

KV 9230 M

Automaten-

behuizingen

3 x 18 modulen,

KV 9350

KV 9350 M

Automaten-

behuizingen

18 modulen
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PE- en N- FIXCONNECT®-insteek-klemmen

Aansluitvermogen van PE- en N-klemmen

Aantal geleiders per pool

Klemmen Max. 

aantal Van - tot max.

Max. 

aantal Van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm²

Aantrekmoment 2 Nm 1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2.5 mm2, sol

  1.5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2.5 mm2, f

  1.5 mm2, f

insteekklemmen 4 mm²

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1.5 - 4 mm2, f

Zonder adereindhuls;

De klem dient bij kabel invoer middels 

gereedschap geopend te worden. 

}
Geschikt voor meerdere 

geleiders van dezelfde 

doorsnede in één klem.

Nominaalstroom: 75 A   

De schroefklemmen zijn tegen losraken beveiligd.
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Klemmen
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Aantal DIN-rails PE-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

N-PE aansluitrail en aantal aansluitingen

PE-klem voor koperleidingen

N klem voor koperleidingen

Aantal DIN-rails N-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2
 Insteek-

       brug

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4,5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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-  DIN EN 60670-24: Bijzondere eisen voor behuizingen van de beveiligingapparaten en soortgelijke energieverbruikende apparaten.

-  DIN 43880 Installatie inbouwapparatuur, afmetingen van de behuizing en bijbehorende installatie afmetingen

- IEC 60999 DIN EN 60999, verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefverbindingsklemmen en schroefl oze verbindingsklemmen voor elektrische koperleidingen

- EN 60529 / DIN VDE 0470 Deel 1

Beschermingsgraden door behuizing (IP-code)

KV-verdeelkasten voldoen aan de volgende normen en bepalingen:

Tabel 4:

Toegestane Watt verliezen PV voor installatieverdelers 

bij wandbevestigingen en temperatuurverhoging 

Grootte 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K

1 rails 5,5 W 9,0 W 12,5 W 16,5 W 21,0 W

2 rails 6,5 W 11,0 W 15,0 W 20,0 W 25,0 W

3 rails 7,0 W 12,0 W 17,0 W 22,0 W 28,0 W

4 rails 8,5 W 14,5 W 20,5 W 27,0 W 34,0 W

 KV-verdeelkasten  
Technische gegevens 

Normen en bepalingen

Tabel 4: toegestane Watt verliezen voor groepenkasten

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

Power dissipation Pde [W]

40 K

35 K

30 K

25 K

20 K

15 K

10 K

5 K

0 K

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 r
is

e
 [

K
]

K
V

 9
33

1:
 6

3 
WTemperatuursverhoging (Δ) bij een KV 9331 door de vermogensverliezen van elektrische apparatuur

Vermogensdissipatie Pde [W]

T
e

m
p

e
ra

tu
u

rv
e

rh
o

g
in

g
 [

K
]

Type zekeringhouder Vermogensverlies 

zekeringhouderin-

clusief zekering

bij Ith2

Inzetstukken Nominale 

spanning

AC

Nominale 

spanning

DC

Aansluiting Cu

sol

s

f  alleen bij gasdicht geperste 

adereindhul

D II-System 25 A

schroefdraad E 27

ca. 4 W Passchroef 500 V 500 V 1,5-6 mm2

D III-System 63 A

schroefdraad E 33

ca. 7 W Passchroef 500 V 500 V 1,5-16 mm2

Aderdoorsnede en warmtedissipatie van schroefzekeringhouders
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KV-verdeelkasten

PS polystyreen

KV PC verdeelkasten

PC polycarbonaat

KV-Automa-

tenbehuizin-

gen

KWh-

meterkast

KV ...

Lege kast

Kabelinvoeren 

ESM ..., 

EVS 16

KV PC

Automaten-

kasten

Kabelinvoeren

AVS 16

Toepassingsgebied Uitvoering IP 54/65:

Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling 

droog

Geschikt voor onbeschermde 

buitenopstelling (extreme om-

standigheden binnen en buiten).

Er moet echter rekening worden 

gehouden met de invloed van 

de weersomstandigheden 

op de geïnstalleerde appara-

tuur, bijvoorbeeld hoge of lage 

omgevingstemperaturen of 

condensvorming. Zie technische 

gegevens.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- maximum waarde

- minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

     0 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid

- Kortdurend

 50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

 50% bij 40 °C −

−

-

-

−

−

−

−

Brandbeveiliging

In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen 

 

Minimale eisen:

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens IEC 

60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 

mechanische belasting 

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

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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