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HENSEL –
intohimonamme on täydellisyys

Sähkön voimalla eteenpäin.
Kaikilla elämän osa-alueilla. Hensel
varmistaa, että sähkönenergia löytää tiensä
sinne, missä sitä tarvitaan. Luotettavasti,
turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti.
Tarjoamme tuotteitamme jo kolmannessa
sukupolvessa.
Erikoisuutemme:
Ammattitaitoisia ratkaisuja sähköasennusja sähkönjakelujärjestelmien valmistuksessa.
Henselillä on 850 työntekijää ympäri
maailmaa tekemässä mahtavaa työtä
tarjoamiemme ratkaisujen eteen.

Asiakkaamme yli 80 maassa osaavat tehdä
viisaita valintoja ja juuri siksi he luottavat
vahvaan Henseliin. Olemme luoneet tiiviin
verkoston, johon kuuluu 11 tytäryhtiötä ja
60 kauppakumppania.
Suoraan tuotantolinjalta
asiakkaillemme – missä ikinä he meitä
tarvitsevatkin.

Philipp C. Hensel, Felix G. Hensel

E30/E60/E90 Käyttökohteet
PH120
n Maatalous ja maanviljely
Korkeinta laatua ja luotettavuutta
Tarjoamme korkealuokkaisia pienjännitetuotteita luotettavaan ja
standardien mukaiseen sähkönjakeluun kaikkialle, missä pölyiset ja kosteat
käyttöympäristöt asettavat suuria vaatimuksia sähköasennuksille.
Korkeat laatustandardit takaavat asiakkaillemme kilpailuedun. Kaikki Henselin
tuotantolaitokset ovat sertifioituja ja vastaavat DIN EN ISO 9001:2008-standardin
mukaisia vaatimuksia
Sisäinen

laadunvarmistus

Kehittyneet

testausmenetelmät

Hensel tarjoaa testattua laatua
Muovisten

materiaalien kestävyys

Oikosulkuvirran

kestävyys

Sähkömagneettista

yhteensopivuutta koskevat

testimenetelmät (EMC-testit)
Palotekniset

Ammattitaitoisia ratkaisuja yli 80 maassa –
Henselillä on suora yhteys asiakkaisiin ympäri
maailmaa

Lämpötilan

ominaisuudet

nousun rajat

Toiminnalliset
IP-luokitus

testit

(pöly- ja vesisuojaus)

Iskunkestävyys
Lämpötilakestävyys
Korroosionkestävä
Mittojen

tarkistus

strukturoidulla valolla
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n Autoteollisuus
n Sementtitehtaat
n Kylmävarastot
n Öljy- ja kaasulaitokset
n Sairaalat ja terveyskeskukset
n Hotellit ja elokuvateatterit
n	Teollisuuden- ja mainosalan
rakennukset, toimistorakennukset
n	Vapaa-ajankeskukset ja
kauppakeskukset
n Meriympäristöt
n	Metalli-, puu- ja paperialan
tuotantolaitokset
n Kaivosala
n Aurinkosähkövoimalat
n Voimalaitokset
n	Asuin- ja liikerakennukset
n Koulut ja korkeakoulut
n Urheilukentät ja -keskukset
n Tietoliikenne
n Liikenteen infrastruktuurirakennukset
n Tunnelit ja tietyömaat
n Veden ja jäteveden käsittelylaitokset
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PV

TUOTANTO
KV

TUOTANTO

FP

LIIKE- JA
TOIMISTORAKENNUKSET
KF
KV

TUOTANTO
WP

DK

Mi
K
KG

LOGISTIIKKA/VARASTO

Mi

WP

Sähköasennus- ja virranjakelujärjestelmät
tehtaiden ja liikerakennusten
rakennustyömaille

FK

DK

Jakorasiat

DK

sisä- ja ulkoasennuksiin, sivut 6–11, 20–21

KF

säänkestävä, ulkoasennuksiin ja
meriolosuhteisiin, sivut 12–13, 20–21

KV

sisäasennukseen ja suojattuun
ulkoasennukseen,
sivut 22–23, 26–27

Veden- ja maanalaisiin asennuksiin,

KV

säänkestävä, suojaamattomaan
ulkoasennukseen, sivut 24–27

Pienet keskusjärjestelmät ≤ 63 A

WP sivut 14–15, 20–21
FK

paloeristys E30–E90 ja -kestävyys PH120,
sivut 16–19, 20–21
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Ovelliset keskusjärjestelmät ≤ 250 A

FP

Sivut 28–31

Sähkönjakelun keskusjärjestelmät ≤ 630 A

Mi

Sivut 32–35

ISO 62208 -standardin mukaisia räätälöityjä
ratkaisuja ja yksilöllisiä sovelluskohteita

K / KG

Sivut 36–37

Tuoteratkaisuja aurinkosähkövoimaloille

PV

Sivut 38–39
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DK-jakorasiat
Läpivienti integroitujen elastisten kalvojen tai
metristen aihioiden kautta

Käyttö: Asennuksiin teollisuus- ja
liikerakennuksissa

Rasiassa

elastiset kalvot, jotka voidaan
poistaa, jos läpivienti tehdään tiivisteiden
kautta

Monitasoiset

aihiot eri kokoisille tiivisteille

Suojaluokitus:

IP 66

Materiaali:

polypropeeni tai
polykarbonaatti

Palo-ominaisuudet:

ISO 60695‑2‑11 -standardin mukaiset
hehkulankatestit: 750 °C, vaikeasti
syttyvä, itsestään sammuva
Väri:

harmaa, RAL 7035

Iskunkestävyys:

IK 07 (2 joulea)

Turvallinen teollisuus- ja
liikerakennuskohteiden
vaativiin olosuhteisiin
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Asennusjärjestelmät
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DK-jakorasiat
Ratkaisuja eri vaatimuksiin teollisuus- ja liikerakennuksissa
Henselillä on ratkaisu kaikkiin asennuksiin liittyviin tehtäviin ja vaatimuksiin.
Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme, josta löytyy hyvin suunniteltuja ja käytännöllisiä tuoteratkaisuja.

Kuparijohdinrasia kytkentärimalla
tai ilman

Liittimet pistoketekniikalla

Liittimet alumiini- ja kuparijohtimille

Turvavalaistuspiireille

Päälinjan haaraliitin
kuparijohtimille

Riviliittimet alumiini- ja
kuparijohtimille

Johtokanavoinnille ja
johtolaitteistojen asennukseen

Läpivienti elastisten kalvojen
kautta

0,75 mm2–240 mm2

0,75 mm2–4 mm2

1,5 mm2–240 mm2

0,75 mm2–4 mm2

6 mm2–35 mm2

0,75 mm2–4 mm2

1,5 mm2–2,5 mm2

1,5 mm2–4 mm2
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Asennusjärjestelmät
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KF-jakorasiat
Läpivienti metrisen aihion kautta

Käyttö: säänkestävä, suojaamattomiin ulko- ja meriasennuksiin
vaativimmissakin olosuhteissa
Suojaluokitus:

IP 66 / IP 67 / IP 69
kaapeleiden tiivisteet lisävarusteena,
Tilapäinen upotus veden alle ≤ 1 m,
enintään 15 minuutin ajaksi
Halogeenivapaa:

alhainen toksisuus ja
vähäinen kaasujen muodostuminen

Vedenpitävä:

UV-kestävä, sateenkestävä,
lämmönkestävä, suolavedenkestävä

Materiaali:

PC-GFS-polykarbonaatti

Noudata

lainsäädännöllisiä rajoituksia
rakenteellista palontorjuntaa
(DIN VDE 0100 osa 482) vaativien
rakennusten kohdalla.

Palo-ominaisuudet:

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

VDE-hyväksytty,

DNV GL -sertifikaattinro.: TAE00000EE,
Russian Maritime Register of Shipping
-laitoksen asiakirjanro.:
250-A-1180-108795

Väri:

harmaa RAL 7035 tai musta
RAL 9011

Iskunkestävyys:

IK 09 (10 joulea)

Vahva ja säänkestävä - sopii meri- ja
ulkoasennukseen vaativimmissakin
olosuhteissa teollisissa ja
kaupallisissa
käyttökohteissa
Säänkestävä
– sopii
ulkoasennukseen (vaativat
olosuhteet ja/tai ulkotilat)
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Asennusjärjestelmät
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WP-jakorasiat
Läpivienti metrisen aihion kautta

Käyttö: vedenkestävä kotelointi

Suojaluokitus:

Vedenkestävä kotelointi
ulkoasennuksiin ja vaativiin ympäristöihin,
joissa riskinä on veden tiivistyminen ja
sisäänpääsy. Voidaan asentaa myös maahan
(ei liikenteen kuormitusta).

IP 68

kestää upotuksen ≤ 20 m ja ≤ 168 tuntia
Tuotteessa

mukana tarvittava määrä

valumassaa
Mittaaminen

ja jälkiasennus:

Kansi voidaan irrottaa mittausta varten.
Valumassa voidaan poistaa helposti
jälkiasennuksia tai tarkastuksia varten.
Materiaali:

PC-GFS-polykarbonaatti

Palokäyttäytyminen:

ISO 60695-2-11

-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva
Väri:

harmaa RAL 7035 tai musta

RAL 9011
Iskunkestävyys:
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IK 09 (10 joulea)

Asennusjärjestelmät
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FK-jakorasiat
Läpivienti metrisen aihion ja läpivientitiivisteiden kautta

Käyttö: Varavirtasyötön varmistus tulipalon sattuessa

DIN

4102 (osa 12) -standardin mukainen
palonkestävyys sekä toiminnan
säilyttävät kaapelit

BS

EN 50200 -standardin mukainen
kestoluokka PH120 sekä eristyksen
säilyttävät kaapelit

Ruuviankkurit,

korkeita lämpötiloja
kestävät keraamiset liitännät E30–E90 ja
läpiviennit vakiona

Monitasoiset
Materiaali:

aihiot eri kokoisille tiivisteille

PC-GFS-polykarbonaatti

ISO

60695-2-11 -standardin mukainen
hehkulankatesti: 960 °C, palonkestävä,
itsestään sammuva

Väri:

oranssi, RAL 2003

Jakorasiasuurille

poikkipinnoille
50 mm²:n saakka

Materiaali:
Eristemateriaali / kestomuovi
Sähköiskusuoja: eristetty
Suojaluokitus: IP 66
Iskunkestävyys: IK 09 (10 joulea)

Materiaali:
Jauhepinnoitettu teräslevy
Sähköiskusuojaus: maadoitettu
Suojaluokitus: IP 66
Iskunkestävyys: IK 10 (20 joulea)

Palokestävyys PH120 ja -eristys
E30/E60/E90
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Asennusjärjestelmät
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Paloturvallisuus
Henselin jakorasioiden testattu palonkestävyys on PH120 ja sähköisissä
kaapelijärjestelmissä E30/E60/E90

BS BS EN 50200
-standardi
Altistusaika liekeille
15 minuuttia

Luokitus

30 minuuttia

PH30

60 minuuttia

PH60

90 minuuttia

PH90

120 minuuttia

PH120

PH15

Erityisesti julkisissa rakennuksissa, kuten tavarataloissa, lentokentillä, sairaaloissa ja muissa
julkisissa tiloissa, turvallisuus on ykkösprioriteetti. Yleensä laitteilta vaaditaan kansallisia
rakennussäädöksiä vastaava hätävirtalähde. Tulipalon sattuessa hätävirtalähteen toimintakyky
tulee taata tietyksi ajaksi. Tällä varmistetaan, että sähköisten laitteiden, kuten hätävalaistuksen,
hissien, savunpoistolaitteiden, hälytyslaitteiden ja muiden vastaavien laitteiden toimintakyky
säilyy 30, 60 tai 90 minuuttia, ja rakennus saadaan ajoissa evakuoitua ja pelastushenkilökunta
pääsee sisälle tulipalon sattuessa. Näiden vaatimusten lisäksi sähköisten asennusjärjestelmien
tulee täyttää erityisesti sähköiset parametrit kaikkien osien kohdalta.

Yleensä tuotteille on suoritettu
vähintään kaksi erilaista standardija testausmenetelmää.

16 | www.hensel-electric.de/fi

DIN 4102-12
ominainen
palonkestävyys
30 minuuttia

Luokitus

60 minuuttia

E60

90 minuuttia

E90

Palonkestävyys
PH120

Palonkestävyysluokka E30/E60/E90
asettaa korkeammat vaatimukset

Suojaamattomien kaapelilinjojen
palonkestävyyden testaaminen
(jakorasialliset kaapelit)
hätäkatkaisinkäytössä. Tämä
testausmenetelmä käsittelee yksittäisiä
testattuja tuotteita niiden käytöstä
riippumatta.

Eristysluokkaan verrattuna
palonkestävyysluokan testaaminen ei
koske ainoastaan yhtä tuotetta, vaan koko
kaapelijärjestelmää kaikkine osineen.

E30
Kaapelijakorasiat testauksen jälkeen

Asennusjärjestelmät
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Jakorasioiden tarjoamat hyödyt

Moderni liitintekniikka
innovatiivinen ja joustava
Kaikki

päät välillä 0,75–25 mm2 ovat VDE-hyväksyttyjä ja vastaavat DIN EN 60998-2-1 standardia.

”Liittimiin sopii kaksi tai useampi johdinta samasta tai eri poikkipinnasta tai niiden yhdistelmistä.
Liittimiin sopii jäykät ja/tai taipuvat johtimet.”

Kaikki

liittimet on varustettu kahdella puristusosalla napaa kohden, jane mahdollistavat useiden
poikkipintojen ja eri johdintyyppien helpon yhdistämisen.

Kaapelijohtimet

on suojattu äkillisen löystymisen varalta.
Jopa käytön aikaisissa kuormitusmuutoksissa yhteys on taattu.

Johtosuojaus

estää johdinvahingot, jotka johtuvat kiristysruuvien suorasta toiminnasta ja siitä johtuvasta
mahdollisesta johtimen rikkoutumisesta, tämä koskee myös joustavia johtimia ilman puristusholkkia.

Korkealle

asennetut liittimet tarjoavat enemmän
tilaa johdotukseen.
Liitin voidaan kiinnittää eri asentoihin, jotta se
vastaa jakorasian sisäistä johdotusta.
Kotelokokoon 4 (≤ 10 mm²) saakka kaksi liitinrimaa
voidaan asentaa yhteen laatikkoon, jopa eri
kokoiset johtimet ovat mahdollisia.

Toimiva kotelointitekniikka

Lisävarusteena

saatavana
merkintäalusta

helposti suljettavissa pikaruuveilla, suljettu asento on helposti nähtävillä.
estää kannen putoamisen tai irtoamisen ja häviämisen asennettaessa.
Uraan valettu kansitiiviste.
Kiinnityskorvakkeet ulkopuoliseen kiinnitykseen tulevat aina mukana. Pitkittäiset
reiät helpottavat asennusta ja säätämistä.
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Läpivientivaihtoehdot
Valittavissa: Elastinen läpivientikalvo tai läpivientiaihio holkkitiivisteelle

Kansi

Jakorasian

Lukitushihna

Jakorasian

sivuilla elastiset läpivientikalvot suojausluokkaan IP 66 saakka.
takana yksi elastinen läpivientikalvo.
Avaamalla läpivientiaihio, voidaan käyttää holkkitiivistettä.

Asennusjärjestelmät
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Läpivientijärjestelmät,
Jokaiseen
käyttötarkoitukseen
sopivin läpivienti

joilla asennetaan kaapelit koteloihin tiiviisti ja pysyvästi
Käyttö: Sopii lähes kaikkiin sisä- ja ulkoasennuksiin teollisuusja liikerakennuksissa.

Läpivientitiivisteistä

paineentasauselementteihin –
jokaiseen käyttötarkoitukseen sopivin
läpivientiratkaisu
Suojausluokka:

IP 54 – IP 66/IP 67/IP 69
Järjestelmätestaus
Tiivistysväli
Metrisille

suoritettu

3–72 mm

aihioille M12–M63

Läpiviennit

sisä- ja ulkoasennuksiin

Kaapelitiivisteet

integroidulla

kaapelinpidolla
Kaapelitiivisteiden

Järjestelmä on testattu
Kaikki läpivientijärjestelmät on testiasennettu
Henselin koteloihin.

mukana tulee aina

tiivisteholkki

Järjestelmä
on testattu
Testattu standardien
mukaisesti

Henseltarkistaa
kahteen kertaan
sekä kaapeleiden
tiivisteet ja saumat
että kotelon
tiivisteet ja saumat

Standardin mukainen
testi varmistaa
läpiviedyn kaapelin
tiivisteiden saumat

paußen = pinnen
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Asennusjärjestelmät
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KV-keskusjärjestelmä ≤ 63 A
Lähellä työskentelypisteitä.
Kustannustehokas pienjännitekeskus
liiketiloihin ja teollisuusrakennuksiin

Läpivienti integroitujen elastisten kalvojen tai metristen aihioiden kautta
Käyttökohde: sisäasennuksiin teollisissa ja kaupallisissa rakennuksissa
sekä suojattuihin ulkoasennuksiin

Suojaluokitus:
Suojaluokitus:
DIN-kiskoon
Laitteita

IP 54-65

II, 

asennettaville moduuleille

saa käyttää myös maallikot

FIXCONNECT®

liitäntärima PE- ja

N-johtimille
Siltakappaleella

erotettava N-liitososa
helpottaa mittausten tekemistä

ISO

60 670-24 -standardin mukainen

Materiaali:

PS-polystyreeni

Palokäyttäytyminen:ISO

60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
750 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:
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IK 08 (5 joulea)

Sähkönjakelujärjestelmät
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Säänkestävä
Kustannustehokas pienjännitekeskus
suojaamattomiin ulkoasennuksiin ja
vaativiin olosuhteisiin

Pieni KV-keskusjärjestelmä ≤ 63 A
Läpivienti integroitujen elastisten kalvojen tai metristen aihioiden kautta
Käyttö: Säänkestävä, suojaamattomaan ulkoasennukseen tai vaativiin
ulko-olosuhteisiin

Suojaluokitus:IP
Suojaluokitus:
DIN-kiskoon
Laitteita

65

II, 

asennettaville moduuleille

saa käyttää myös maallikot

FIXCONNECT® liitäntärima

PE- ja

N-johtimille
Siltakappaleella

erotettava N-liitososa
helpottaa mittausten tekemistä

ISO

60 670-24 -standardin mukainen

Materiaali:

PC-polykarbonaatti

Materiaalin

UV-kestävyys on testattu
muovin tutkimiseen keskittyvän instituutin
toimesta, ja se on todettu sopivaksi
ulkoasennukseen

Säätilojen

vaikutukset ja mahdolliset
seuraukset laitteistoille otettava
huomioon

Palokäyttäytyminen:

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:
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IK 08 (5 joulea)

Sähkönjakelujärjestelmät
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Pieni KV-keskusjärjestelmä – hyödyt
Käytännöllisiä ratkaisuja läpivientiin
IP

54 – IP 65
kaapelin läpivienti
integroitujen elastisten
kalvojen kautta

Kaapelinläpivienti

metristen aihioiden ja
kaapelitiivisteiden kautta
Yksi

ovi peittää
kaikki asennusrivit

3–54

Kompakti,

käyttäjäystävällinen
ratkaisu, optimoitu kaapeleiden
läpivientiin

moduulia

Sulkemismekanismisin ansiosta ovi
lukittuu turvallisesti

DIN-kiskot

päätypysäyttimillä

Matalat

sivuseinät tarjoavat enemmän
tilaa ja helpon pääsyn johdotuksiin

Lukittava

ja/tai sinetöitävä ovi
runko-osat sinetöitävissä
Oven kätisyys on vaihdettavissa nopeasti
Kotelon

Integroitu

tarvikelokero – kaikelle on
oma paikkansa

KV-extra

FIXCONNECT -pistoketekniikka takaa nopean asennuksen
®

®

FIXCONNECT

liitintekniikka PE- ja
N-liittimille

Valinnainen:

N

FIXCONNECT®-NTliittimellä N-johtimia ei
tarvitse irrottaa

saatavilla erikseen
monille potentiaaleille
pistokehyppykytkimellä

Paljon
Liittimen

merkintävaihtoehdot

Moderni kotelo, jossa on paljon tilaa
asennuksille ja johdotukselle

tilaa
sähköpiirien
indentifioinnille

Standardien mukaiset asennuslaitteet (DIN 43880
-standardin mukaiset koot) ja ohjaamattomat laitteet
voidaan asentaa samaan aikaan samaan koteloon.

Tila

kaapeleiden sisääntuonnille

Monia

kotelon kiinnitysvaihtoehtoja – myös
pylväisiin ja kapeisiin elementteihin
Enemmän tilaa johdotuksille, helppo pääsy
johdotuksiin
DIN-kiskot asennettavissa kahteen eri syvyyteen
Mukana aina tyhjien moduulipaikkojen peitelvyjä

NEW
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3

ENYSTAR-keskusjärjestelmät ovilla ≤ 250 A
Yhdisteltävä kotelojärjestelmä keskusjärjestelmien asennukseen,
maallikkokäyttöön ISO 61439-3 -standardin mukaisesti

Käyttö: Sopii sisä- ja/tai ulkoasennuksiin teollisissa ja kaupallisissa
rakennuksissa, suojattu säätilojen vaihtelua vastaan

Suojaluokitus:

IP 66

Pölynkestävä

ja suojattu veden
sisääntulon aiheuttamien seurausten
varalta

Suojaluokitus:

II, 

Eristetty
Materiaali:

PC-polykarbonaatti

Säätilojen

mahdolliset vaikutukset
laitteistoille otettava huomioon

ISO

61439-1 -standardin (osa 10.2.4)
mukainen UV-kestävyys: Materiaalin
UV-kestävyys on testattu

Palokäyttäytyminen:
Esiasennetut

kotelot, joissa sähköiset

toiminnot
Koteloita

voidaan käyttää yksittäisinä
laatikoina tai niitä voidaan koota yhteen

Ilmainen

suunnittelutyökalu ENYGUIDE
suunnitteluun, kokoamiseen ja
projektinhallintaan

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:

ENYSTAR-keskusjärjestelmät ovat
maallikkokäyttöisiä ISO 61439-3
-standardin mukaisesti

IK 08 (5 joulea)

&
Maallikkokäyttöön (DBO) tarkoitetut
keskusjärjestelmät ≤ 250 A
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ENYSTAR-keskusjärjestelmät ≤ 250 A

Hyödyt

Työkaluton

pääsy
osiin, joita maallikot
käyttävät

Avainlukitus

Monipäinen

Liitäntäkotelon

Ulkoasennuksiin

Tuuletus

avulla
pistokelaitteiden,
painikkeiden ja
kytkimien asentaminen
on helppoa

Erittäin mukautuva, sopii hyvin haastaviin
olosuhteisiin teollisissa käyttökohteissa
ENYSTAR-keskusjärjestelmät mukautuvat
erittäin hyvin kaikenlaisiin kohteisiin
- modulaarinen,
- korkea suojausluokka,
-laajennettavissa vaaka- ja pystysuuntiin.

estää
luvattoman pääsyn
koteloon

saatavana suojakatos

avain eri lukitusjärjestelmiin:
reikäruuvimeisseli, 8 mm:n kulma-avain,
neliölukko ja tuplapää

ilmanvaihtolaipan
ja tuuletustiivisteiden avulla
paikoissa, joissa on kondensaation riski

Monipuolinen, selainpohjainen
suunnittelutyökalu
Läpinäkyvät

ovet:
Kaikki toiminnot nähtävissä yhdellä
silmäyksellä.
toiminnot on aina nähtävissä
ulkopuolelta mahdollisen vian varalta tai
jälkiasennustarpeessa

1

Kotelon

ansiosta järjestelmä
laajenee joustavasti lisävirtapiirien
jälkiasennuksessa. Koteloista on
saatavilla useita eri kokoja ja niitä voidaan
yhdistellä pysty- ja vaakasuunnassa.

2

4

Modulaarisuutensa

ENYSTARkotelot pysyvät muuttumattomina
kuormituksessa. Joustavuutensa
ansiosta materiaali palautuu takaisin
muotoonsa mekaanisesta iskusta.
Hetkellinen kosketus jännitteisten
osien kanssa ei aiheuta oikosulkua.
Sähköiskusuojaus pysyy.

3

Sähköturvallisuus:
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Mi-keskusjärjestelmät ≤ 630 A
Yhdisteltävä kotelojärjestelmä kytkinlaitteiden ja
ohjauslaitteiden asentamiseen (PSC) ISO 61439-2
-standardin mukaisesti

Käyttö: Sopii sisä- ja/tai ulkoasennuksiin teollisissa ja kaupallisissa
rakennuksissa, suojattu säätilojen vaihtelua vastaan
Suojaluokitus:

IP 65

IP 66 yksittäisillä
koteloilla, joissa ei ole laippoja tai
kanteen asennettuja komponentteja

Suojausluokka

Pölynkestävä

ja suojattu veden
sisääntulon aiheuttamien seurausten
varalta

Suojausluokka

II, , kokonaan eristetty

Eristetty
Materiaali:

PC-polykarbonaatti

Säätilojen

mahdolliset vaikutukset
laitteistoille otettava huomioon

ISO
Esiasennetut

kotelot, joissa sähköiset

toiminnot
Koteloita

voidaan käyttää yksittäisinä
laatikoina tai niitä voidaan koota yhteen

Ilmainen

suunnittelutyökalu ENYGUIDE
suunnitteluun, kokoamiseen ja
projektinhallintaan

61439-1 -standardin (osa 10.2.4)
mukainen UV-kestävyys: Materiaalin
UV-kestävyys on testattu

Palokäyttäytyminen:

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:

IK 08 (5 joulea)

&
Testattu toimivaksi liikerakennuksissa,
vaativissa teollisuusympäristöissä ja
vaikeissa olosuhteissa. Kestää jopa
äärimmäiset olosuhteet ulkokäytössä,
jos suojana on katos.
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Mi-keskusjärjestelmät ≤ 630 A

Hyödyt

Ovet

käsikäyttöisiä
maallikoille ja
työkalukäyttöisiä
ammattilaisille

Kannen

lukko estää
oven luvattoman
aukaisun

Saranoitu

Koteloita

Turvallinen

voidaan
käyttää yksittäisinä
laatikoina tai niitä
voidaan koota yhteen

Erittäin mukautuva, sopii haastaviin olosuhteisiin
teollisissa käyttökohteissa

Tuuletusjärjestelmät

vähentävät
tiivistymisveden
muodostumista

Monipuolinen, selainpohjainen
suunnittelutyökalu
Läpinäkyvät

600

1

2

4

3

6

8

Sähköturvallisuus:

150
600

Mi-kotelot pysyvät
muuttumattomina kuormituksessa.
Joustavuutensa ansiosta materiaali
palautuu takaisin muotoonsa
mekaanisesta iskusta. Hetkellinen
kosketus jännitteisten osien kanssa ei
aiheuta oikosulkua. Sähköiskusuojaus
pysyy.

300

1

450

ansiosta järjestelmä
laajenee joustavasti lisävirtapiirien
jälkiasennuksessa. Koteloista on
saatavilla useita eri kokoja ja niitä voidaan
yhdistellä pysty- ja vaakasuunnassa.

150
150

kannet:
Kaikki toiminnot voidaan nähdä
yhdellä silmäyksellä. Virheet voidaan
paikantaa heti. Kotelon toiminnot on aina
nähtävissä ulkopuolelta mahdollisen vian
varalta tai jälkiasennustarpeessa

Modulaarisuutensa
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jopa
kaikkein äärimmäisissä
sääolosuhteissa, jos
suojattu esimerkiksi
katoksella

300

Mi-keskusjärjestelmät ovat erittäin
muunneltavia ja sopivat ahtaisiin tiloihin
teollisissa ja kaupallisissa rakennuksissa.
- modulaarisuus; yhdisteltävät kotelot,
- korkea suojausluokka,
- laajennettavissa kaikkiin suuntiin (vaakajapystysuunnassa).

kansi
varmistaa laitteiden
helpon käytön

offline- tai online-tilassa Internetissä
www.enyguide.de
Sähkönjakelujärjestelmät
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Tyhjät kotelot ovat ISO 62208
-standardin mukaisia
Räätälöityihin ratkaisuihin ja yksilöllisiin käyttökohteisiin
Käyttö: Sopii sisä- ja/tai ulkoasennuksiin teollisissa ja kaupallisissa
rakennuksissa, suojattu säätilojen vaihtelua vastaan

Suojaluokitus:

IP 55 / IP 66

Pölynkestävä

ja suojattu veden
sisääntulon aiheuttamien seurausten
varalta

Suojausluokka

&

II, , kokonaan eristetty

Eristetty
Materiaali:

PS-polystyreeni ja
PC-polykarbonaatti

Säätilojen

mahdolliset vaikutukset
laitteistoille otettava huomioon

Palokäyttäytyminen:

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
750 °C/960 °C, vaikeasti syttyvä,
itsestään sammuva

Tarkoitettu

erityisesti ulkoisesti
operoitavien laitteiden asennukseen,
kuten pistokkeille, painikkeille ja kytkimille

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:

IK 08 (5 joulea)

Sähkölaitteiden

asennus DIN-kiskojen tai
asennuslevyjen avulla

Kotelot räätälöityihin
ratkaisuihin ja yksilöllisiin
käyttökohteisiin
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Ratkaisut aurinkosähkövoimaloille
ISO 60364-7-712 -standardin mukaiset liitäntärasiat ja aurinkokeräimet
kaikkiin matalajännitteisiin järjestelmiin: Sähköverkossa ja sen
ulkopuolella
Käyttö: Sopii ulkoasennuksiin

Suojaluokitus:

IP 65

Pölynkestävä

ja suojattu veden
sisääntulon aiheuttamien
seurausten varalta

Suojausluokka

II, , kokonaan eristetty

Eristetty
Materiaali:

PC-polykarbonaatti

UV-kestävä
Kestää

Aurinkosähkö-liitäntärasiat

Aurinkoinvertterit

Katkaisijat

Valmiiksi

Esivalmistetut

Generointijärjestelmien

kalustetut
kotelot yhdistettäväksi
nopeasti ja helposti
aurinkokeräimiin ja aurinkoinverttereihin

Sisältää

ylijännitesuojat,
ylikuormitussuojat ja
estodioidit

ja testatut
aurinkoinvertterikeräimet

yhdistämisessä toimitaan käyttöoppaan
(VDE-AR-N 4105) tai
paikallisten säädösten
mukaisesti

sateen, jään ja lumen
aiheuttamaa korroosiota

Palokäyttäytyminen:

ISO 60695-2-11
-standardin mukainen hehkulankatesti
960 °C, vaikeasti syttyvä, itsestään
sammuva

Väri:

harmaa RAL 7035

Iskunkestävyys:

IK 08 (5 joulea)

Tarvikkeet

ulkokäyttöön
(esim. Ilmanvaihtolaipat,
katokset)

Räätälöityjä
ratkaisuja?
Ota meihin
yhteyttä!

&

Ratkaisut
aurinkosähkövoimaloille

38 | www.hensel-electric.de/fi

Sähkönjakelu aurinkosähkövoimaloissa

| 39

FSM Oy Fonel Security Marketing
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia
Vaihde 0207 559 500
www.fsm.fi, fsm@fsm.fi
98 17 1391 01.19/1/19

made in GERMANY
since 1931

