
Společnost a její produkty

Vysoce kvalitní produkty 
pro spolehlivou a bezpečnou distribuci elektrické energie do stupně ochrany IP 67, 
kde vlivy prostředí, prach a vlhkost vyžadují propracované instalační technologie.

PASSION FOR POWER.

www.hensel-electric.cz
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Internacionální

Rodinná společnost s tradicí

Hensel je rodinnou společností již více než  

80 let. Felix G.Hensel je již druhou generací 

vlastníků a řídí společnost spolu s týmem 

kompetentních odborníků pracujících na všech 

jejích úrovních. Odpovědný management 

přispívá k vysoké motivaci zaměstnanců a k 

jejich identitě s cíli firmy.

  Společnosti zabývající se  
zpracováním kovů, dřeva a 
papíru a výrobou cementu

 Zemědělství a farmářství
  Vodní hospodářství a  

kanalizace, energetika a  
telekomunikace

 Budovy bank a pojišťoven
  Centra volného času, 

průmyslová centra a mrazírny
 Hotelové komplex a multikina

 Nemocnice a kliniky
 Školy a univerzity
 Stadiony a sportovní centra
 Benzínové stanice a plynovod
  Dopravní infrastruktura v 

přístavech a na letištích, v 
železničních stanicích a sta-
nicích metra, tunelech a na 
stavbách silnic

 Doly
 Lodní doprava
  Bytové a nebytové stavby

Oblasti využití:

Společnost Hensel byla založena v roce 1931, reprezentuje dnes skupinu společností, která je 

aktivní po celém světě. Ve spojení s mateřskou firmou v Lennestadtu v Německu, zajišťují pobočky 

a zastoupení trvale silnou účast na důležitých mezinárodních trzích.

Lídr na trhu

Inovovaná produktová řada moderních instalačních a distribučních rozváděčových systémů 

zařadila firmu Hensel mezi přední firmy v oblasti rozbočování, jištění a rozvodu elektrické  

energie v sektoru nízkého napětí.

Kompetence

Vysoce kvalitní produkty firmy Hensel jsou využívány na elektrotechnickém trhu, v průmyslu 

a v elektrotechnických instalacích. Tam, kde vlivy prostředí, prach a vlhkost vyžadují 

propracovanější technologie instalací, zajišťují inovativní řešení od firmy Hensel spolehlivý a 

bezpečný rozvod elektrické energie do stupně ochrany IP 67.
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Dialogem k úspěchu

Kvalita pro budoucnost
Se stabilně vysokým standardem kvality 

garantujeme našim partnerům rozhodující 

pozici na trhu. Všechny firmy skupiny  

Hensel jsou certifikované v systému  

DIN ISO 9001:2008. 

Budeme tedy i v budoucnosti pokračovat 

v investicích do vývoje výroby, výzkumu a 

vzdělávání pracovníků v zájmu zajištění  

dalšího zvýšení kvality našich výrobků.

Vyzkoušená kvalita
 Odolnost plastových materiálů
 Zkratová odolnost
 Odolnost proti požáru
 Teplotní limity
 Funkční testy
  IP Stupeň krytí (ochrana proti 

vniknutí prachu a vody)
 Odolnost proti nárazu
 Odolnost proti UV záření
 Bez halogenů, bez silikonu
 Odolnost proti korozi

Místo na trhu

Přítomnost na trhu je rozhodující faktor úspěchu firmy Hensel. S pobočkami a kompetentními partnery na 

nejdůležitějších exportních trzích a technickými kancelářemi  v Německu, garantujeme naši lokální přítomnost 

v daném místě a krátké komunikační cesty. 

Naše celosvětově rozšířené vztahy vytvářejí síť působnosti se zaměřením na Německo, Evropu a Asii.  

Naši zákazníci profitují z maximální výkonnosti a optimálního poradenství v místě své působnosti.

Komunikace se  

zákazníky

Hensel nabízí praktický soubor 

služeb a produktů, které dávají 

našim partnerům a uživatelům 

mnoho příležitostí k porovnání 

rozhodujících konkurenčních 

výhod. V dialogu s našimi 

zákazníky vytváříme řešení na 

nejvyšší technické úrovni , šité 

na míru konkrétní zakázky. S 

ohledem na EN a IEC standardy 

byla provedena řada inovací, 

které pozvedly výrobky Hensel 

na mezinárodní úroveň.



DK Kabelové krabicové 
rozvodky
1,5 až 240 mm², IP 54-67

DK Kabelové krabicové rozvodky 

jsou testovány VDE a certifikovány 

v souladu s novým internacionálním 

standardem IEC 60670-22

-  Solidní, moderní a uživatelsky příjemný  

design, založený na zkušenostech více než  

75 let výroby.

- Bez halogenů, bez silikonu

- Rychloupevňovací šrouby z nerezové oceli

- Příslušenství obsaženo v kabelové rozvodce

- Svorky odolné proti vibracím

- Bezúdržbové

- Kabelové rozvodky pro speciální aplikace
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DK Kabelové krabicové rozvodky

5

Kabelové vstupy metrickými 
předlisy a stupňovými vývodkami  
STM
od 1,5 do 50 mm2

IP 55 

Kabelové vstupy metrickými 
předlisy  
od 1,5 do 240 mm2

IP 65/IP 55
kabelové vstupy kabelovými  
vývodkami

Stěny skříně bez předlisů,  
mohou být individuálně vrtány 
podle potřeby zákazníka
od 1,5 do 50 mm2

IP 65/IP 55 

Kabelové vstupy metrickými 
předlisy 
Pro vstupy pancéřovaných kabelů 
a vodičů
od 1,5 do 35 mm2

IP 65

Kabelové vstupy vývodkami,
kabely mohou být vkládány 
zepředu
od 1,5 do 4 mm2

IP 54 

Kabelové vstupy elastickými  
membránami a integrovanými  
vývodkami M20
do 4 mm2

IP 55

Kabelové vstupy elastickými  
membránami
od 1,5 do 6 mm2

IP 55 

Standardní a speciální aplikace
Vnitřní a / nebo chráněná venkovní instalace

Speciální aplikace 
použitelné pro normální prostředí a/nebo 
chráněnou venkovní instalaci

S bloky svorek pro hliníkové (Al) a 
měděné (Cu) vodiče
Kabelové vstupy metrickými 
předlisy 
od 1,5 do 240 mm2

IP 65/55  

Pro okruhy nouzového osvětlení s 
červeným víkem 
Kabelové vstupy metrickými předlisy 
od 1,5 do 4 mm2

IP 55/IP 65

S rozbočovacími svorkami hlavního 
vedení
vstupy kabelů a vodičů metrickými 
předlisy
od 6 do 35 mm2

IP 55

S bloky svorek pro hliníkové (Al) a 
měděné (Cu) vodiče  
vstupy kabelů a vodičů metrickými 
předlisy 
od 1,5 do 4 mm2

IP 65/IP 55

Kabelové vstupy elastickými  
membránami dnem a stěnami 
skříně a montáž a demontáž víka 
bez použití nástroje
od 1,5 do 2,5 mm2

IP 55

Pro ekvipotenciální pospojování 
vodičů
Kabelové vstupy demontovatelnými 
vývodkami 
od 1,5 do 25 mm2

IP 54

 Stupeň krytí: IP 54, IP 55, IP 65
 Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11: 

750 °C, odolnost proti vzniku plamene, samozhášení
 Toxické vlastnosti: bez halogenů, bez silikonu

Standardní aplikace 
použitelné pro normální prostředí a/nebo 
chráněnou venkovní instalaci

 Stupeň krytí: IP 54, IP 55, IP 65
 Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11: 

750 °C, odolnost proti vzniku plamene, samozhášení
 Toxické vlastnosti: bez halogenů, bez silikonu



DK Kabelové krabicové rozvodky
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„odolné proti povětrnosti”, pro nechráněnou vnější instalaci 
Kabelové vstupy přes metrické předlisy

Speciální aplikace 
použitelné ve venkovním a drsném 
prostředí 

 Stupeň krytí: IP 66 / IP 67

  Dočasné ponoření do 1 metru, max 15 minut

  Splnění požadavků z:  
DIN VDE 0100 Elektrická zařízení budov, část 482  
Protipožární ochrana při zvláštním riziku a nebezpečí.

  z vysoce jakostního materiálu: PC termoplast, nárazuvzdorný

  Splnění úředně uložených povinností v budovách s protipožárními 
požadavky!

  Bez halogenů: nízká toxicita nepatrné vyvíjení spalin

  Odolné proti povětrnosti: odolné proti UV záření, odolné proti 
dešťové vodě, teplotně odolné, rázuvzdorné

  Rychle uzavíratelné otočením o čtvrt otáčky - viditelná závěrná 
poloha

  Požární odolnost zkouškou žhavou smyčkou  
dle IEC 60 695-2-11: 960 °C odolný proti vznícení, samozhášecí

   Certifikáty podle Det Norske Veritas,  
Germanischer Lloyd a Maritime Register of Shipping (RS) byly 
aplikovány při zkouškách a jsou v přípravě.

Velmi vysoký stupeň krytí pro nechráněnou instalaci ve 

venkovním prostředí podle normy DIN VDE 0100, část 737



DK Kabelové krabicové rozvodky
Speciální aplikace
Vodotěsné pro zalití zalévací hmotou / Prodloužení funkčnosti v případě požáru
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Speciální aplikace 
Kabelové krabicové rozvodky WP  
vodotěsné pro zalití zalévací hmotou

Speciální aplikace
testováno na prodlouženou funkčnost v 
případě požáru

 „vodotěsný“
 Kabelové rozvodky pro zalití zalévací hmotou
 Vniknutí vlhkosti a vznik vodních kondenzací je  

úplně vyloučen
   pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby 

kondenzační vody a vnikání kapalin
   Je možné montovat do hloubky 1 m pod hladinu vody natrvalo
   pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu  

snadno odstranit
 Materiál: PC (Polykarbonát) PC-5, nárazuvzdorný
 Bez halogenů, bez silikonu, nízká toxicita
 Vodotěsné spojení - Krabicové rozvodky zalité podle 

DIN VDE V 0606-22-100

 Pro bezpečnostní okruhy, které musí zůstat funkční při požáru 
a přímém působení ohně dostatečnou dobu a které zajišťují v 
souladu s národními předpisy požadavky požární ochrany na 
kabelové instalace. 

 Stupeň krytí: IP 65
 Materiál: vysokoteplotní duraplastik nebo práškově lakovaný 

oceloplech  
barva: oranžová, RAL 2003, bez halogenů

 Spojovací svorky vyrobeny z keramiky odolné vysokým teplotám
 Vyrobeno a testováno v souladu s IEC 60 670-22 

Materiál: Duroplastik
Od 0,5 do 16 mm2 

kabelové vstupy namontovanými  
vývodkami
IP 65
Ochrana proti úrazu elektrickým  
proudem: izolací

Materiál:  
oceloplech, práškově lakovaný 
Od 0,5 do 50 mm2 

kabelové vstupy namontovanými 
vývodkami
IP 66
Mechanická odolnost: IK 10 (20 Joule)
Žádné přídavné zatížení zapříčiněné 
požárem, žádné toxické nebo korozivní 
emise.
Ochrana proti úrazu elektrickým prou-
dem je zajištěna prostřednictvím skříně

E30 až E90

Pro jaké využití jsou vodotěsná 
spojení vodičů nutná - např.?
- Šachty čerpadel
-  Instalační kanály v úrovni 

okolního terénu ve venkovním 
prostředí

- Zátopová území v blízkosti řek
-  nechráněné instalace  na úrovni 

země ve venkovním prostředí.
Kabelová krabicová rozvodka s 
připojeným kabelem po testování.

1
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Pro zachování 
funkce v případě 
požáru

Nástrčné kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
EDKF
M 32 - M 40



KV Malé rozváděče
3 - 54 modulů, IP 54-65 

KV Malé rozváděče, připravené pro 

novou normu IEC 60364-4-41  

(ČSN 33 2000-4-41 ed.2)  

„Ochrana proti úrazu elektrickým 

proudem”

-  S novou FIXCONNECT® technologií 

svorek pro PE/N

- Šrouby vyrobené z nerezové oceli V2A

- Bez halogenů, bez silikonu

- S originálním designem od firmy Hensel

-  Prázdné skříně a jističové skříně s 

přídavným prostorem pro speciální  

aplikace

- Třída ochrany: II, 

 - dle normy IEC 60 439-3
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KV Malé rozváděče
Charakteristika produktu

Standardní aplikace 
použitelné pro vnitřní instalace  
normální prostředí a / nebo chráněné  
venkovní instalace

 Stupeň krytí: IP 54, IP 65
 Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 

695-2-11: 
750 °C, přísady tlumící vznik plamene, samozhášení

 Toxicita: bez halogenů, bez silikonu
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Malá rozvodnice
„odolné proti povětrnosti”,  
pro nechráněnou vnější instalaci

 Stupeň krytí: IP 65
 Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 

695-2-11: 
960 °C, přísady tlumící vznik plamene, samozhášení

 Toxicita: bez halogenů, bez silikonu

Kabelové vstupy integrovanými, 
elastickými membránami.

FIXCONNECT® bezšroubové 
pružinové svorky pro PE a N.

Dostatek místa pro instalaci  
přístrojů a zapojování:  
Snadný přístup pro montáž  
přístrojů při umístění rozváděče  
na nižší místo.

Kabelové / trubkové vstupy  
metrickými předlisy.

Prázdné skříně KG:
Kabelové vstupy metrickými  
předlisy.

Trubkový vstup integrovanými  
elastickými membránami.

Rychle a snadno zaměnitelný 
směr otevírání dveří  
(z levých na pravé).

KV »Extra« Jističové rozváděče 
s přídavným prostorem s DIN 
lištou pro elektrické přístroje, které 
nevyžadují obsluhu.

12 až 54 modulů:
přiložené krycí pásky k zakrytí otvorů 
neobsazených přístroji na DIN lištu.

Integrovaný prostor pro 
příslušenství, každé má své vlastní 
místo.

Proti vypadnutí zajištěné šrouby 
jsou z nerezové oceli V2A.

Dostatek místa pro popisy a 
označení.

Připraveno pro novou normu  
IEC 60364-4-41  
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2):  
KV malé rozváděče s rozpoji-
telnou N-sběrnicí (na čtyři díly) 
umožňující instalaci proudových 
chráničů bez další námahy a 
přídavného příslušenství. 
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Instalační rozvodnice 
do 250 A 
s dvířky dle podle IEC 61 439-3

„Instalační rozvodnice určená pro 

obsluhu laiky“

- variabilní systém skříní

- krytí IP 66

- z polykarbonátu

- třída ochrany II, 

Projektovat rychle, jednoduše, 
chytře www. .eu



Variabilní systém skříní s dveřmi
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Systém přípojnic schválený podle standardu 
EMC, s N/PEN vodiči v prostoru fázových 
vodičů a se stejným proudovým zatížením jako 
fázové vodiče.

Předmontované funkční skříně s 
přístroji
 živé části zakryté krycími deskami
 EMC kompatibilní přípojnicový 

systém
 N vodič se stejným proudovým 

zatížením jako fázové vodiče
 jistící přístroje na přípojnice
 kabelové vstupy přírubami do 

průměru kabelu 72 mm

Variabilní systém skříní s dveřmi

 pro vnitřní i chráněné venkovní
 odolné proti vniknutí prachu a proti 

tryskající vodě (IP 65)
 třída ochrany II 
 barva: šedá, RAL 7035

Dveře 
 Všechny velikosti skříní s dveřmi
 transparentní a neprůhledné
 zaměnitelné závěsy dveří  

(levé/pravé)
 plombovatelné
 možnosti uzávěrů: 

uzamykatelný,uzávírání nástrojem 
nebo ruční obsluha

 obsluha přístrojů za dveřmi 
chráněna proti dotyku krycími 
deskami

 nepřečnívající ovladače

Rychlá montáž
 otevřené stěny, alternativně
 pro usnadnění montáže rozváděče 

mohou být boční stěny jednoduše 
odstraněny.  

 integrované těsnění
 bezpečné spojení skříní

Rozváděč Enystar je testován především v průmyslu a v  
podmínkách chráněných venkovních instalací.  
Přesto musí být klimatické vlivy na vnitřní zařízení zohledněny.



Prostředí aplikace:
použití pro vnitřní a chráněné venkovní 
prostředí
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  Stupeň krytí:  
IP 66

  Materiál:  
vysoce kvalitní PC 
(Polykarbonát)

  Požární odolnost:  
Zkouška žhavou 
smyčkou  
IEC 60 695-2-11  
960 °C,  
UL Subject 94: V-2,  
přísady tlumící vznik 
plamene, samozhášení

 Chemická odolnost*  
vůči kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům
*  Specifikace odolnosti proti chemickým vlivům jsou obecné.  

V individuálních případech je nutné prověřit odolnost v kombinaci s  
dalšími chemickými vlivy a vlivy prostředí(teplotou,koncentrací, atd.

 Izolovaná skříň, (Třída ochrany ll) 
 Odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
 Tepelná odolnost PC: -40 °C až + 120 °C
 UV odolnost: 

Materiál je zkoušen a tím také určen pro venkovní  
instalace a přímé sluneční záření.

 Odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
 Ochrana proti vodě: 

odolné proti tryskající vodě IP 66
 Ochrana proti vniknutí prachu: IP 66
 Toxicita: bez halogenů, bez silikonu
 Odolnost proti korozi: 

Odolný proti zátěži způsobené počasím jako např. déšť, 
led a sníh. 

Projektovat rychle, jednoduše, 
chytře www. .eu



Popis systému
Variabilní systém skříní s dveřmi
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Variabilní skříň s dveřmi a krycími deskami

  4 velikosti skříní:  
276 x 186 mm, 276 x 366 mm, 276 x 546 mm a 546 x 366 mm

Prázdné skříně a  
skříně vypínačů s krycími deskami  
pro dodatečné uzavření stěn skříní.

Stěny skříní uzavřeny 
prostřednictvím krycích desek

Jističová skříň

Prázdná skříň uzavírání 
dveří ručním uzávěrem.

Obsluha a přístup osob 
bez elektrotechnické  
kvalifikace - laiků.

Multiklíč pro uzavírání dveří: 

Standartní zámkový systém 

pro uzavírání nástrojem - 

plochým šroubovákem,  

trojúhelníkovým uzávěrem  

8 mm, čtvercovým zámkem  

8 mm a dvojtrnem. 

Možnost uzamčení 

klíčem chrání před 

neautorizovaným 

přístupem.

Uzavěr dveří ruční 

obsluha v prostředích 

kde  mají přístup  

osoby bez elektrotech-

nické kvalifikace - laici 

Systém variabilně  
sestavitelných skříní se 
dveřmi

Prázdná skříň uzamy-
kání dveří nástrojem

Přístup a obsluha  
jen kvalifikovanými 
odborníky

Variabilní skříň s dveřmi a krycími deskami

1

2

3

4

Variabilní instalační rozvodnice s dveřmi

  modulární systém skříní  
s roztečí 90 mm 

   4 velikosti skříní:  
270 x 180 mm, 270 x 360 mm,  
270 x 540 mm a 540 x 360 mm

Hloubka zapouzdření
s ručním ovládáním

18
6

s ovládáním 
nástrojem 

��
�

��
���

Zvyšovací rámeček  
Zvyšovací rám pro zvětšení  
instalační hloubky o 50 mm

Jednotná hloubka 
skříní

  a jednoduše připojitelný k větším 
kombinacím

   Sady krycích desek, jednotlivé 
krycí desky a příruby  
objednávejte separátně.

Jističová skříň  
s krycími deskami

Montážní příruby  
na objednávku

Prázdná skříň  
s krycími deskami

Montážní příruby 
na objednávku
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Popis systému / Příklady montáže
Rozhraní podle IEC 61439-3

Ve všech směrech kombinovatelné a rozšířitelné 

Spojovací box
Se spojovacím boxem ENYSTAR 
můžete jednoduše a rychle 
vestavovat přístroje, které se musí 
obsluhovat zvenku. 

K tomu patří např. zásuvná 
zařízení, tlačítka, spínače nebo 
také dotykové panely. 

Spojovací box se montuje 
jako ostatní systémy pomocí 
bezpečných nasazovacích 
spojení. 

Nový spojovací box ENYSTAR 
je k dostání v různých 
provedeních a se standardním 
osazením. 

Flexibilita je u elektroinstalace 
rozhodující, neboť požadavky 
denně rostou. 

Skříně ENYSTAR je možné 
volně kombinovat a uspořádat, 

aby se systém přizpůsobil 
individuálním požadavkům 
na místě:  
Kombinace vedle sebe nebo 
nad sebou.

Velké dveře všech velikostí 
skříní dovolují jednoduchý 
přístup k přístrojovému 
vybavení 

Kombinace skříní 
nad sebou

Kombinace skříní vedle sebe

Příklad 2:
Instalační rozvodnice se 125 A napájením, 36 modulových 
jednotek (3 x 12 x 18 mm) se svorkami pro PE a N

Příklad 1:
Instalační rozvodnice se 72 modulovými 
jednotkami (6 x 12 x 18 mm), 
kombinace dvou skříní FP 1318 s krycími deskami

Rozváděče určené pro laickou obsluhu

1

2

BLACK-BOX se 4-mi rozhraními pro výběr rozváděče

Variabilní systém rozváděčových skříní, plastové zapouzdření, ochrana 
izolací, IP 66,  
pro montáž rozváděčových kombinací do 250 A  
určeno pro obsluhu neodbornou veřejností (laiky)  
IEC 61439-3
Požadavky na všechny v sestavách vestavěné  funkce a přístroje jsou  
odpovídající požadavkům podle DIN EN 61439-3. 

Inc a RDF musí být stanoveno v dokumentaci.

Rozhraní podle 
IEC 61439-3

Plánovač popisuje 
rozváděčovou kombinaci  
pomocí definice rozhraní 
jako BLACK BOX Model. 
Výrobce rozváděčové 
kombinace musí di-
menzovat a definovat 
požadavky na montáž 
zařízení na základě  
definice rozhraní.

Sestavy / Okolní 
prostředí

Obsluha a 
očekávání

Připojení na  
elektrickou síť

Proudové obvody 
a spotřebiče



Mi rozváděče
-  variabilní systém zapouzdření

-  pro montáž nízkonapěťových  

rozváděčů do 630 A,  

IP 65

-  vyrobeno z vysoce kvalitních  

termoplastů 

-  typově zkoušený systém (TTA) 

v souladu s  IEC 61 439-2

14
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Mi rozváděče
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Prázdné samostatné skříně Mi s 
odklápěcími víky na pantech pro 
instalaci přístrojů na DIN lišty nebo 
na montážní desky.

Izolované zapouzdření, úplně 
izolovaný modulární systém skříní 
pro montáž typově zkoušených 
nízkonapěťových rozváděčů do 630 
A v souladu s  EN 60 439-1.

Systém skříní:  
Funkční skříně se standardními 
montážními skupinami do 630 
A, např. prázdné skříně, jističové 
skříně, skříně s vypínači do 630 A  
a elektroměrové skříně, apod.

Všechny skříně mohou být použity 
jako samostatné skříně nebo v 
rozváděčové sestavě s rastrem  
150 mm do 630 A. 

Mi rozváděče jsou testovány v drsném prostředí, především 
v průmyslu a v náročných podmínkách venkovních instalací. 
Přesto musí být klimatické vlivy na vnitřní zařízení zohledněny.



Prostředí aplikace:
použití pro venkovní instalace a drsné 
prostředí

 Stupeň krytí: IP 65
 Materiál: vysoce kvalitní PC (Polykarbonát)
 Požární odolnost  

Test žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11: 960 °C,  
UL Subject 94: V-2, přísady tlumící vznik plamene, 
samozhášení

 Chemická odolnost*  
vůči kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům
*  Specifikace odolnosti proti chemickým vlivům jsou obecné.  

V individuálních případech je nutné prověřit odolnost v kombinaci s dalšími 
chemickými vlivy a vlivy prostředí (teplotou,koncentrací, atd.)

 Izolované zapouzdření,  
(Třída ochrany ll) 

 Odolnost proti nárazu: 
IK 08 (5 Joule)

 Teplotní odolnost PC:  
-40 °C až + 120 °C

 UV odolnost: 
Materiál je zkoušen a určen pro venkovní instalace a přímé 
sluneční záření.

 Odolnost proti nárazu:  
IK 08 (5 Joule)

 Ochrana proti vodě:  
chráněno proti tryskající vodě IP 65

 Ochrana proti vniknutí prachu: IP 65
 Toxicita:  

bez halogenů, bez silikonu
 Odolnost proti korozi:  

Odolný proti zátěži způsobené počasím jako např. déšť,  
led a sníh. 

� �
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� �

��
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Connection Box pro montáž na 
stěnu skříně 300 mm, umožňuje 
instalaci přístrojů, které vyžadují 
obsluhu např. zásuvky, tlačítka a 
vypínače. 

Použitelné v systému Mi od firmy 
Hensel.

K dispozici s požadovaným 
příslušenstvím jako jsou zvyšovací 
rámy, krycí desky, příruby pro  
kabelové vstupy, distanční díly, 
montážní desky, DIN lišty, přípojnice, 
podpěry atd. 

Projektovat rychle, jednoduše, 
chytře www. .eu
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Mi rozváděče 
Konfigurace systému

16

Skříně pro využití v elektrotechnice

8

6

4
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300 600
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1

15
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150

1

Mi-rozvaděč
   modulární systém skříní s roztečí 150 mm 
   6 velikostí skříní:  

150 x 300 mm,  
300 x 300 mm,  
450 x 300 mm, 
600 x 300 mm 
600 x 450 mm a  
600 x 600 mm

   pro montáž kombinací energetických spínačů (PSC) do 630 A
   Skříně se mohou využívat i jako samostatné skříně.

���

������ ���

��� ��� �� ���

���

��

Hloubka skříní
Rozdílné hloubky skříní 
umožňují vestavbu hlubších 
přístrojů.

���

������ ���

��� ��� �� ���

���

��

Zvyšovací rámečky 
pro skříně velikostí 4 a 8 
zvětšují vestavnou hloubku o  
85 mm.

Pojistková skříň NH  
a skříň pojistkového 
odpojovače NH s přípojnicemi

Přípojnicová skříň

Prázdná skříň

Jističová skříň

Elektroměrové rozváděče

Pojistková skříň,  
Diazed/Neozed

Hlavní rozváděč - Přípojkové skříně

Prázdná skříň 
s otvíracími dvířky

Mi-rozvodnice s NH nožovými  
pojistkami a 
Skříň pojistkového odpojovače 
na montážní desku

Skříň výkonového vypínače, 
Skříň výkonového jističe,  
Skříň přepínače sítí

Pojistková skříň NH velikost 
NH 00, NH 1, NH 2 
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Mi Rozváděče 
Systémový design /Příklady aplikací
Rozhraní podle IEC 61439-2

Variabilní a sestavitelný ve 
všech směrech

Příklady aplikací

Transparentní víka umožňují 
kontrolu bez otevření 
rozváděče.

Několik základních modulů 
a standardních dílů systému 
umožní při použití stejného 
vybavení sestavení rozváděčů 
od malých po velmi velké. 

Modulární systém umožňuje 
flexibilní přizpůsobení lokálním 
prostorovým  
podmínkám.

Polykarbonát je materiál 
odolný proti UV a korozi a 
Stupeň krytí IP 65 umožňuje 
vnitřní i venkovní instalace.

Pojistková skříň NH  
a skříň pojistkového 
odpojovače NH s přípojnicemi

Přípojnicová skříň

BLACK-BOX se 4-mi rozhraními pro výběr rozváděče

Variabilní systém rozváděčových skříní,  

plastové zapouzdření, ochrana izolací, IP 65,

pro výstavbu rozváděčových 
kombinací (PSC) do 630 A podle DIN EN 61439-2.

Požadavky na všechny v sestavách vestavěné  funkce a přístroje jsou  
odpovídající požadavkům podle DIN EN 61439-2. 

Inc a RDF musí být stanoveno v dokumentaci.

Rozhraní podle 
IEC 61439-2 Sestavy / Okolní 

prostředí
Obsluha a 
očekávání

Připojení na  
elektrickou síť

Proudové obvody 
a spotřebiče

Plánovač popisuje 
rozváděčovou kombinaci  
pomocí definice rozhraní 
jako BLACK BOX Model. 
Výrobce rozváděčové 
kombinace  
musí dimen- 
zovat a  
definovat  
požadavky  
na montáž  
zařízení na  
základě  
definice  
rozhraní.



LES Systém kabelových vývodek

LES Systém kabelových 
vývodek
Stupeň krytí od IP 31 do IP 67

-  pro vnitřní instalaci -  
normální prostředí a (nebo) chráněnou 
venkovní instalaci

-   pro venkovní instalaci a drsné prostředí

- systém pro kabely a trubkové rozvody

-  Nástrčné kabelové vývodky a vývodky s 
odlehčovačem tahu a kontramaticí

18



LES Systém kabelových vývodek
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Pro venkovní instalaci  
a drsné prostředí
s odlehčovačem tahu a kontramaticí

Pro vnitřní instalaci  
normální prostředí a (nebo) chráněná venkovní instalace
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  750 °C

Kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
750 °C
AKM
M 12 - M 63

Kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 66
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
960 °C
ASM
M 12 - M 63

Kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 66 / IP 67
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
960 °C
ASS
M 12 - M 63

Nástrčné kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 55
ESM
M 16 - M 40

Stupňové kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 55
STM
M 16 - M 40

Nástrčné kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
EDK
M 16 - M 40

Nástrčné kabelové vývodky pro 
trubkový rozvod
Stupeň krytí IP 65
EDR
M 16 - M 40

Stupňové kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
KST 70
Ø 30-72 mm

Pro zachování funkce v případě požáru
Nástrčné kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
EDKF
M 32 - M 40

Kabelová vývodka s odvětráním
Stupeň krytí IP 66/67
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
960 °C
KBM
M 12 - M 40

Kabelová vývodka s odvětráním
Stupeň krytí IP 66/67
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
960 °C
KBS
M 12 - M 40

Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy
Stupeň krytí IP 65
BM
M 32

Kabelové vývodky
Stupeň krytí IP 65
Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11  
960 °C
AKS
Pg 9 - Pg 48

Násuvné ucpávkové vývodky, uzavřené
Stupeň krytí IP 31
Ste
Pg 11 - Pg 36
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Hensel, s.r.o.

Chelčického 1386
CZ - 413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov

Tel.: +420 416 828 500
Fax: +420 416 828 222
E-Mail: prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

Africa
Angola
Egypt 
Mozambique 
South Africa

America
USA

Asia
Bangladesh
Bhutan 
Cambodia
China
Georgia
India
Indonesia
Kazakhstan
Malaysia
Maldives
Myanmar
Pakistan
Philippines 
Singapore
Sri Lanka
Taiwan 
Thailand

Europe
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic 
Denmark
Estonia
Finland

France
Great Britain
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Montenegro
Netherlands 
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine

Middle East
United Arab Emirates 
Bahrain
Iran
Kuwait
Oman
Qatar
Saudi Arabia

Oceania
Australia
New Zealand

Zastoupení v zahraničí

Pobočky v zahraničí

Česká republika 
Hensel s.r.o. 
www.hensel-electric.cz

Maďarsko 
Hensel Hungaria Villamossági Kft, 
www.hensel.hu

Polsko 
Hensel Polska Sp. z o. o. 
www.hensel.com.pl

Rusko 
OOO Hensel + Mennekes Elektro 
www.hensel-mennekes.ru 
www.hensel-electric.ru

Indie 
Hensel Electric India Pvt. Ltd 
www.hensel-electric.in

Turecko 
Hensel Electric Turkey Ltd. 
www.hensel-electric.com.tr

Čína 
Hensel (Qingdao) 
Electrical Installation and  
Distribution Systems Co. Ltd  
www.hensel-electric.cn

Mateřská firma v Německu


