
Innholdsfortegnelse

KV-sikringsskap 136 - 183

3 til 54 moduler

Fordelingsskap med dør 184 - 253

opptil 250 A

Mi-fordelingstavler 254 - 333

opptil 630 A

Tomme skap 

i henhold til IEC 62208 

for skreddersydde løsninger og individuelle bruksområder  334 - 357

DK-koblingsbokser 8 - 135

1,5 til 240 mm
2

Kabelinnføringssystemer 358 - 381

Typeliste 400 - 410

Teknisk informasjon 382 - 399
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Forsprang ved innovasjon og kvalitet

Gustav Hensel GmbH & Co.Kg er et ledende selskap når det gjelder

innovative produkter og tjenester for elektroteknisk utstyr for bygninger. Firmaet ble 

grunnlagt i 1931, og vi fremstår i dag som et globalt konsern med mer enn 850 

medarbeidere. 

Hovedbedriften i Lennestadt, i tillegg til egne datterselskap på viktige markeder i utlandet 

og verdensomspennende forretningsforbindelser, sørger for tilstedeværelse og korte 

avstander.

Der hvor miljørelaterte påvirkninger, støv og 

fuktighet setter høye krav til installasjons- 

og bygningsteknikk, muliggjør vi en 

sikker energifordeling ved hjelp av 

innovative løsninger. Vårt program for 

elektroinstallasjons- og fordelingssystemer 

for nasjonal og internasjonal bruk har gjort 

oss markedsledende innen fordeling av 

elektrisk lavspenningsenergi. 

Moderne produksjonsteknikk og 
intelligent logistikk
 Svært moderne automatisert bearbeiding 

av kunststoff i to tilhørende fabrikker.

 Avanserte produksjonsmetoder 

for bearbeiding av metall og 

overflatebehandling

Internasjonalt

Datterselskaper og 

investeringsselskaper i utlandet: 

–  Tsjekkia, Ungarn, Polen, Kina, India, 

Tyrkia, Russland, 

De forente arabiske emirater

– Partnere i over 60 land

 Høyt kvalifiserte medarbeidere og en 

moderne maskinpark muliggjør en 

perfeksjonert fremstilling av verktøy

 Koordinasjon og styring av alle logistikk- og 

lagringsprosesser, forsendelse over hele 

verden
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Hensel er synonymt med testet kvalitet

 Kunststoffaldring

 Testing av elektromagnetisk kompatibilitet 

 Brennbarhet

 Oppvarmingsgrenser

 Funksjonstesting 

 IP-beskyttelse (støv- og vannbeskyttelse)

 Slagfasthet

 Varmebestandighet

 Korrosjonsbeskyttelse

 Målkontroll ved hjelp av lysprojeksjon

Overalt hvor støvete og fuktige omgivelser stiller høye krav til 

elektroinstallasjon, er det påkrevet å bruke produkter av høyeste 

kvalitet for å fordele den elektriske energien pålitelig og i henhold 

til standardiserte normer.

Elektrotekniske produkter av 
høyeste kvalitet

 Banker og forsikringsbygg

 Gruvedrift

 Bedrifter for bearbeiding av metall, trevirke og papir

 Vann- og avløpsbedrifter 

 Handels- og fritidssentre

 Hoteller og kinoanlegg

 Industribygg, kommersielle og funksjonelle bygg

 Kraftverk 

 Sykehus og klinikker

 Kjølebygg

 Landbruksbedrifter 

 Marine omgivelser

 Solcelleanlegg

 Skoler og universiteter

 Stadioner og idrettsanlegg

 Bensinstasjoner og rørledninger

 Telekommunikasjon

 Tunnel- og veibygging

 Infrastrukturbygg i forbindelse med 

 kollektiv transport 

 Boligbygging 

 Sementfabrikker

Høye kvalitetsstandarder sikrer våre part-

nere et betydelig forsprang i markedet. 

Hensel oppfyller kravene til 

DIN EN ISO 9001:2008.

Intern kvalitetsstyring

 Nyeste metoder for kvalitetstesting

Certified
Management
System

DIN EN ISO 9001:200879
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Bruksområder
Produkter fra Hensel sørger for elektrisk sikkerhet på disse områdene

made in GERMANY
since 1931
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Sosiale medier

Hensel-News på facebook!

facebook.com/henselelectric

Følg oss på twitter!

twitter.com/henselelectric

Hensel-videoer på YouTube!

youtube.com/henselelectric

e medier

el-News på facebook!

book.com/henselelectric

oossss ppåå twtwititteter!r!

er.com/henselelectric

elelel-v-vvididideoeoeoerer pppåå å YoYouTuTTububube!e!

ube.com/henselelectric

Nedlastinger
Vi tilbyr forskjellige kataloger, produktinformasjon og 

informasjonsmateriell fra vår nedlastingsportal.

Finn ut mer om selskapet i 

presentasjonsvideoen vår!

Se våre monteringsvideoer og fi nn produktfordeler og 

instruksjoner for våre produkter i korte og informative fi lmer 

på youtube.com/henselelectric

Videoer

Last ned vår gratis Hensel APP og vær alltid oppdatert.

Tilgjengelig i Google Play Store og offi siell Apple iTunes butikk.

Hensel  APP
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InfoMobil
Mobile utstillinger om systemløsninger og 

nyheter internasjonalt og nasjonalt

Messer
Internasjonalt og nasjonalt

Din kompetente partner

Planleggings-
hjelp
 Programvare for planlegging

 Portal I 61439

Support platform for distribusjons 

teknologi holder ny IEC 61439 under 

kontroll på www.hensel-electric.

de/61439

 Guide for design og montering av 

skap opp til 630 A iht IEC 61439/

EN 61439

Seminarer
Høyt kvalifiserte forelesere, seminarer og opplæringskurs i moderne omgivelser og 

med nyeste presentasjonsteknikker.

Kundetilpassede løsninger
 Skreddersydde bokser iht. kundens spesifikasjoner

 Individuelle løsninger som oppfyller standardene


