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Hensel Hungária Villamossági Kft.

A Hensel installációs- és elosztó rendszerek alkalmazási területei

Tudjuk mi lesz holnap - Hensel termékfejlesztés

ipari- és irodaépületek, kereskedelmi
központok, forgalomirányító épületek,
kórházak, iskolák, szabadidőközpontok
és minden modern különleges intézményi
épület.

Nagyértékű villamos installációs- és elosztó rendszerek fejlesztése és gyártása
a mi területünk: innovatív termékeinkkel a
kisfeszültségű áramelosztóknál 5000 A-ig,
valamint villamos összekötéseknél, biztosításoknál, elosztásoknál az egyik piacvezető
cég vagyunk.

Temék ajánlataink minden igényes épület
elektrotechnikai szerelési feladatait kielégítik. Minél magasabbak a követelmények,
annál nagyobb a Hensel területe: ahol a
környezeti hatások, a por és nedvesség
huzamosabb ideig jelen vannak, ott
különlegesek a szereléstechnikai előírások.
A Hensel innovatív termékmegoldással
biztonságos energiaelosztást tesz lehetővé:
ipari üzemekben, irodaépületekben, élelmiszeripari üzemekben, mezőgazdaságban,
melegházakban, kórházakban, kiállítási- és
bevásárlóközpontokban ugyanúgy, mint a
Német Vasút Rt-nél, a telekommunikáció
területein és a postánál.
Van egy alaptételünk, a felhasználóinknak a
termékeinket ajánlva és probléma megoldásainkat alkalmazva, a lehető legnagyobb
hasznot létrehozni. Vevőink megelégedettsége értékesítésünk mértéke.
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A minőség az alap
A piaci előny teszi lehetővé számunkra és a
vevők számára a megszokott magas színvonalat: ISO 9001 a színvonal a Henselnél,
melynek minden gyártelep megfelel. Igény
és ígéret kielégítése egyszerre a feladatunk,
termékeink biztosítják a magas minőségi
igényt és optimalizálják az üzemi folyamatokat.

A piac adja az impulzusokat
A piacorientáltság a Hensel számára fontos
sikertényező: szakmaorien tált szervízprogrammal tesszük lehetővé partnereink és
felhasználóink számára a döntő Know-howelőnyt és kapjuk meg visszafelé az értékes
impulzusokat termékfejlesztéseinkhez. Az
érvényes európai VDE és IEC előírások
ﬁgyelembevételével készülnek a termékek
és történik a termelés, ez teszi a Henselt
hazailag és nemzetközileg is sikeressé.
Világszerte piacvezetők vagyunk: nagyszámú leányvállalat, műszaki irodák, tanácsadók, külföldi képviseletek alkotják a
hálózatot: Európában és Ázsiában, németországi súlyponttal.

Info

www.hensel.hu

Partner kapcsolattartás
és információk:

Észak-Nyugat-Magyarország
Vér Gábor
Tel.: + 36 30 381-9174
E-mail: ver.gabor@hensel.hu
Budapest és Dél-Nyugat-Magyarország
Pásztohy Tamás
Tel.:+36-30-966 6374
E-mail: pasztohy.tamas@hensel.hu
Budapest és Dél-Kelet-Magyarország
Tejfalussy Bence
Tel.: +36-30-525 3601
E-mail: tejfalussy.bence@hensel.hu
Budapest és Észak-Kelet-Magyarország
Luczek András
Tel.: +36-30-411 7996
E-mail: luczek.andras@hensel.hu

Műszaki információ
Balázs Ferenc
Tel.: +36-1-278 1087
E-mail: balazs.ferenc@hensel.hu
Ajánlatkérések
E-mail: henselajanlat@hensel.hu
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Előnyben innovációval
és minőséggel
A Gustav Hensel GmbH & Co. KG piacvezető vállalkozás az elosztószekrények
elektrotechnikai alkatrészei terén kínált innovatív termékeivel és szolgáltatásaival. Az 1931ben alapított HENSEL napjainkban az egész világot behálózóan működő, több mint 850
taggal rendelkező vállalatcsoportként van jelen.
A németországi Lennestadt városában található anyacég mellett fontos külföldi piacokon
létrehozott leányvállalatok és képviseletek gondoskodnak az egyre erőteljesebb nemzetközi
jelenlétről és könnyű elérhetőségről.

Innovatív megoldásainkkal biztonságos
energiaelosztást teszünk lehetővé olyan
szerelési helyeken is, ahol a környezeti hatások, a por és a nedvesség különösen körültekintő szerelési és épülettechnikai megoldásokat igényelnek. A hazai és nemzetközi
alkalmazást szolgáló modern villanyszerelési
és elosztórendszereink piacvezetővé tettek
minket a kisfeszültségű villamos energia
elosztása területén.

Modern gyártási eljárások
és okos logisztika
Modern

automatizált műanyag feldolgo-

zás két gyárüzemben
Fémfeldolgozás

és felületkezelés előreha-

ladott gyártási eljárásai

Magasan

képzett dolgozók és modern

géppark teszik lehetővé tökéletes
szerszámok építését
A

logisztikai és tárolási folyamatok

koordinációja és vezérlése, áruk küldése
világszerte

Nemzetközi
jelenlét
Leány- és társtulajdonosi
vállalatok külföldön:
- Csehország, Magyarország,
Lengyelország, Kína, India,
Törökország, Oroszország
- Partnerek több mint 60 országban
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Villamosipari termékek
csúcsminőségben
A poros és nedves környezeti feltételek igazi kihívás elé állítják a villanyszerelési
eszközöket, így a villamos energia megbízható és szabványnak megfelelő, kisfeszültségű területen történő elosztása magas minőségű termékeket követel meg.

Partnereink számára magas minőségi

A Hensel az ellenőrzött minőség

standardjaink jelentik a döntő piaci előnyt.

elkötelezettje

A Hensel minden gyártóüzeme megfelel a

műanyagok

EN ISO 9001:2015 követelményeinek.

EMC

cégen

belüli minőségmenedzsment

modern

vizsgálati eljárások

öregítése

tesztek

gyulladékonyság
felmelegedési

korlátok

funkcióteszt
IP-védettség

(por és víz elleni védelem)
ütésállóság
hőállóság
rozsdavédelem
lézeres

méretellenőrzés

Alkalmazási területek
A Hensel termékek elektromos biztonságot nyújtanak az alábbi területeken:
 Bankok és biztosítók épületei
 Bányászat
 Fém-, fa- és papírfeldolgozó üzemek
 Vízerőművek és szennyvíztisztítók

made in GERMANY
since 1931

 Szabadidő- és kereskedelmi központok
 Hotelek és mozikomplexumok
 Ipari és üzleti célú épületek
 Villamos erőművek
 Kórházak, klinikák
 Hűtőházak
 Mezőgazdaság
 Tengerészet
 Napelemes berendezések
 Iskolák és egyetemek
 Stadionok és sportközpontok
 Benzinkutak és csővezetékek
 Telekommunikáció
 Alagút- és útépítés
 Közlekedési infrastruktúrát szolgáló
épületek
 Lakásépítés
 Cementgyárak
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Hensel-App
Töltse le ingyenes Hensel alkalmazásunkat és legyen mindig naprakész!
Elérhető a Google Play és az App Store áruházban.

Videók
Fedezze fel a szerelést bemutató videóinkat,
valamint a termékeink előnyeit és a hozzájuk
kapcsolódó útmutatásainkat bemutató rövid,
informatív híradásainkat a youtube.com/
henselelectric oldalon.

Letöltések
Letöltési portálunkon különböző katalógusokat, termékinformációkat és

Tudjon meg többet vállalkozásunkról
bemutatkozó videónkból!
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egyéb tájékoztató anyagokat talál.

Tervezési
segédletek

Szemináriumok
Magasan képzett előadók, modern szemináriumi és oktatási termek valamint
legújabb prezentációs technikák

Dokumentáció
Tervezési

Tolólap

szoftver

vezetékvédelemre

Tervezőtárcsa
CAD

személyvédelemhez

alkatrészkönyvtár:

ENYSTAR-, Mi-elosztók és KV-

ÚTMUTATÓ

- Tervezés és összeszerelés
az MSZ EN 61439 szabványnak
megfelelően
Szerelési segédlet - Mi-elosztók 630 A-ig
Kisfeszültségű kapcsoló- és
vezérlőberendezések (PSC)
MSZ EN 61439-2 szerint

Személyre
szabott
megoldások
Ügyfeleink
Egyedi,

egyedi igényei alapján

szabvány szerinti megoldások

kiselosztók rajzának elkészítése
PASSION FOR POWER.

Szerelési segédlet
.
PASSION FOR POWER

Mi-elosztók 630 A-ig

Energia-kapcsolókészülék kombináció (PSC)
MSZ EN 61439-2 szerint

ÚTMUTATÓ
eszerelés az
Tervezés és össz
ványnak
MSZ EN 61439 szab
megfelelően

A-ig és
ószekrények 250
ENYSTAR eloszt
630 A-ig
Mi energiaelosztók

Letöltés a www.hensel-electric.de/61439 címen

sel.hu
Letöltés: www.hen

Az Ön
kompetens
partnere

Infomobil

Vásárok

Mobil kiállítások rendszermegoldásokról

Nemzetközi és országos szinten

és újdonságokról, nemzetközi és országos
színtereken

Gyors szervíz – segítség helyben,
problémák esetén
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