
Inhoud

DK-kabeldozen

1,5 tot 240 mm2, IP 54-67

KV-verdeelkasten

3 tot 54 modulen, IP 54-65

Installatieverdeler met klep

tot 250 A, IP 66

Mi-energieverdeler

tot 630 A, IP 54-65

Kabelinvoersystemen

Technische informatie

Typelijst

Laagspanningsverdeelinrichting

tot 5000 A, IP 30-65

 17-124

 125-166

 167-254

 255-388

 389-412

 439-466

 467-476

 413-438
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Een innovatief programma met moderne 

installatie- en verdeelsystemen heeft 

Hensel tot een toonaangevend bedrĳ f 

gemaakt op het gebied van het beveiligen, 

aftakken, verdelen en omzetten van 

elektrische energie. Met op maat gemaakte 

producten die speciaal aan de eisen van 

nationale en internationale toepassingen 

voldoen, garanderen we gebruikers een 

hoge bruikbaarheid van onze producten. 

De tevredenheid van onze gebruikers is de 

maatstaf van onze activiteiten.

Voorsprong door 
innovatie en kwaliteit

Hoofdvestiging 

Lennestadt

Om onze klanten ook in de toekomst een 

marktvoorsprong te garanderen, investeert 

Hensel steeds in ontwikkeling, productie 

en de (bĳ -)scholing van medewerkers. 

We komen de steeds toenemende eisen 

aan de IT-systemen in het tĳ dperk van 

internet, snelle reactietĳ den en uitgebreide 

bereikbaarheid tegemoet door steeds 

te investeren in een gegarandeerde 

systeembeschikbaarheid.

We spelen al lange tĳ d een bepalende 

rol bĳ  de ontwikkeling van nationale en 

internationale normen en we kunnen op die 

manier waardevolle knowhow toevoegen 

aan onze ontwikkelingsactiviteiten. 

Zo wordt het hoge kwaliteitsniveau van 

onze producten verder uitgebreid en veilig 

gesteld voor de toekomst.

Ontwikkeling en kwaliteit
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We worden als internationaal opererende 

bedrĳ vengroep ondersteund door 

competente partners uit Duitsland en 

andere landen. Onze dochterbedrĳ ven, die 

zich in Tsjechië, Hongarĳ e en Polen, evenals 

Rusland, India, Turkĳ e en China bevinden, 

zorgen voor lokale aanwezigheid en zeer 

korte lĳ nen.

Lokaal geworteld, 
internationaal georiënteerd

Zo bouwen we aan ons wereldwĳ de 

zakelĳ ke netwerk, waarvan het zwaartepunt 

zich in Duitsland, Europa en Azië bevindt: 

een netwerk van competentie. Daarbĳ  

profi teert u van hoge effi ciëntie en 

snel, deskundig advies. Dat geeft u het 

doorslaggevende concurrentievoordeel.

Het bedrĳ f

Dochterondernemingen in Duitsland:

Hensel Kunststoff-Technik 

GmbH & Co. KG (HKT)

Kirchhundem-Würdinghausen

Hensel Metalltechnik 

GmbH & Co. KG (HMT) Siegen

Hensel Schaltanlagenbau 

GmbH & Co. KG (HSG) Grimma 

(bij Leipzig)

Dochterondernemingen in andere 
landen:

Tsjechië
Hensel s.r.o.

www.hensel.cz

Hongarĳ e
Hensel Hungaria Villamossági Kft

www.hensel.hu

Polen
Hensel Polska Sp. z o. o.

www.hensel.com.pl

India
Hensel Electric India Pvt. Ltd

www.hensel-electric.in

Turkĳ e
Hensel Electric Turkey Ltd.

www.hensel-electric.com.tr

Volksrepubliek China
Hensel (Qingdao)

Electrical Installation and Distribution 

Systems Co. Ltd

www.hensel-electric.cn

Rusland
OOO Hensel + Mennekes Elektro

www.hensel-mennekes.ru

www.hensel-electric.ru

Made in Germany
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Dankzĳ  een consequente kwaliteitsfi losofi e 

worden de merkproducten van Hensel 

wereldwĳ d in de meest uiteenlopende 

branches toegepast. Ze worden niet 

alleen als standaardproducten gebruikt 

in allerlei soorten installaties, maar 

vanwege hun stabiele constructie en 

robuuste vormgeving worden ze vooral 

in veeleisende omgevingen ingezet. 

De positieve geluiden van de markt en de 

tevredenheid van onze klanten spreken 

voor zich.

Tevreden klanten 
zĳ n de beste referentie

De hoge kwaliteit van de Hensel-producten 

biedt maximale bescherming tegen 

ongelukken met stroom en corrosie. Ze zĳ n 

bestand tegen UV-stralen, stoten, stof en 

water.

Hitte, kou, vocht of vervuilde lucht: de 

merkproducten van Hensel kunnen 

probleemloos worden gebruikt onder 

extreme omgevingssituaties en in 

veeleisende omgevingen.

Referenties
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Hensel-producten zorgen voor elektrische zekerheid in

 Banken en verzekeringsgebouwen

 Bergbouw

 Bedrĳ ven waar metaal, hout of papier wordt verwerkt

 Bedrĳ ven waar water en afvalwater wordt verwerkt 

 Recreatie- en handselcentra

 Hotels en bioscopen

 Industrie-, bedrĳ fs- en utiliteitsgebouwen

 Elektriciteitscentrales 

 Ziekenhuizen en klinieken

 Koelbedrĳ ven

 Landbouw

 Marine omgevingen

 Fotovoltaïsche installaties

 Scholen en universiteiten

 Stadiums en sportcentra

 Tankstations en pipelines

 Telecommunicatie

 Tunnel- en wegenbouw

 Gebouwen voor de verkeersinfrastructuur 

 Woningbouw 

 Cementfabrieken

  en overal waar elektrische energie moet worden beveiligd, 

afgetakt, verdeeld en omgezet moet worden.

Referenties



10

Altĳ d een beslissende stap 
voorsprong

De producten die Hensel ontwikkelt, 

produceert en verkoopt voor elektro-

installaties en verdeelsystemen, zĳ n 

geschikt voor uiteenlopende lastige 

installatietaken in elektrotechnische 

apparatuur: in bedrĳ fs- en 

industriegebouwen, bĳ  buitengebruik 

en in fotovoltaïsche installaties die aan 

de norm voldoen.

Door onze klantgerichtheid en onze 

actieve medewerking in normeringsgremia 

lukt het ons steeds weer nieuwe en 

actuele toepassingsgebieden voor onze 

producten te vinden, bĳ voorbeeld de 

scheepvaart, de verdelingstechniek voor 

elektrische tankstations of meters voor 

wooncomplexen in China.

Hensel staat voor 
bewezen kwaliteit:

Veroudering van kunststoffen 

EMV-tests 

Ontvlambaarheid 

Verwarmingsgrenzen 

Functietests 

IP-bescherming  

(Bescherming tegen stof en water)  

Stootvastheid 

Hittebestendigheid 

Corrosiebescherming 

Om optimale productievoorwaarden te 

kunnen garanderen, beschikt Hensel op 

vier Duitse productievestigingen over een 

groot park aan moderne machines en 

installaties.

Daartoe behoren krachtige 

spuitgietmachines voor kunststof en het 

gebruik van de nieuwste technologie 

in de metaalverwerking en -bewerking. 

Oppervlakcoating en montage-installaties 

voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Modernste techniek,
slimme logistiek

Een competente afdeling werktuigbouw 

met hooggekwalifi ceerde medewerkers 

zorgt voor de meest actuele stand 

van de techniek bĳ  de spuitgiet- en 

metaalbewerkingswerktuigen.

Een slimme logistiek zorgt voor een 

optimale en voordelige levering aan klanten.

Producten en productie
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Voorbeeld:

Laagspanning halogeenverlichting - 

5 openingen voor invoertulen M 12 in de 

onderste wand van de kabeldoos 

Voorbeeld:

aftakking antenne -

3 openingen voor invoertulen M 12 in 

de onderste wand van de kabeldoos 

Beschrijft u uw specifieke wensen en 

ideeën aan onze specialisten, wij zorgen 

ervoor dat voorstellen voor de oplossing 

- afgestemd op uw aanvraag - verwerkt 

worden. Hoe gedetailleerder uw aanvraag 

(bijvoorbeeld met behulp van schetsen e.d.) 

is, des te sneller kunnen wij u een duidelijke 

en voordelige oplossing aanbieden.   

Op maat gemaakte behuizingen naar 

wens van de klant voor individuele 

toepassingen

Door bijzondere uitvoeringen buiten de 

seriematige productie om, kan aan speciale 

technische eisen aan kabeldozen worden 

voldaan. 

Deze individuele en klantspecifieke 

oplossingen ontwerpen en fabriceren wij 

graag voor u. Onze speciale uitvoeringen 

voldoen natuurlijk aan de geldende 

normen. 

Uw voordeel:

 individuele ronde of hoekige uitsneden in 

de behuizingswand

 voorgemonteerde kabelinvoeren in de 

behuizingen

 voorgemonteerde individuele klemmen in 

de behuizingen 

Oplossingen op maat

Service

Minimale oplage voor speciale 

uitvoeringen: 100 stuks per opdracht
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Seminars en trainingen bij de fabriek

Hensel en zijn vertegenwoordigers kunnen 

in uw regio trainingen en seminars geven. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden 

de belangrijkste technische functies 

en kenmerken getoond, besproken en 

uitgelegd en in sommige gevallen in de 

praktijk gedemonstreerd.

Hooggekwalificeerd personeel 

met praktische ervaring, kleine 

producttentoonstellingen en toepassingen 

en referenties uit de hele wereld helpen u 

in korte tijd veel te weten te komen over de 

producten en de voordelen ervan.

Altijd goed geïnformeerd

Tijdens de training kunt u vragen stellen 

en praktische problemen naar voren 

brengen.

Hensel-seminars en trainingen bieden 

u een goede kans om uw kennis te 

vergroten en uw concurrenten een stap 

voor te blijven.

Vraag uw plaatselijke leverancier naar de 

volgende seminars in uw regio.
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Mobiele Hensel-showroom
Regelmatig informeren wij u ook op 

locatie. Met de mobiele Hensel-showroom, 

die gevuld is met alle belangrijke 

systeemoplossingen én de nieuwe 

ontwikkelingen van dat moment, komen wij 

graag bij u langs.  

Lokaal geworteld, 
internationaal georiënteerd

Beurzen

Een succesvolle klantenservice omvat ook 

het deelnemen aan vakbeurzen en tentoon-

stellingen.

Naast Light + Building in Frankfurt en 

Elektrotechniek in Utrecht zijn ook de 

regionale elektrotechnische vakbeurzen in 

binnen- en buitenland van groot belang 

voor zowel installateurs als voor Hensel.

Wij verheugen ons op uw bezoek!
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Inhoud:

 producten met technische details 

 service 

 het bedrijf Hensel en historie

 referentieprojecten 

 carrière 

 contact 

 actueel 

 artikellijst

 producten snelzoeken 

  online bestelformulier voor 

brochures en service 

 downloaden van:

 - prijslijsten

 - productbeschrijvingen

 - conformiteitsverklaring

 - verdere documentatie

Internet
Het doel van onze website is op elk 

moment de recentste informatie over ons 

bedrijf en onze producten te bieden aan 

bijvoorbeeld installateurs, medewerkers 

van elektrogroothandels, bedrijfstechnici 

en ontwerpers.

Bekijk de actuele informatie op onze 

homepage via:

www.hensel-electric.de
www.hensel-electric.nl

Hensel-nieuws op Facebook!

facebook.com/henselelectric

Volg ons op Twitter!

twitter.com/henselelectric

Communicatie -
altijd goed geïnformeerd

Mobiele catalogus
Hensel-webpagina's voor uw 

smartphone

Vanaf nu kunt u onze website probleemloos 

bezoeken vanaf uw smartphone. Met een 

mobiele webbrowser kunt u de internetsite 

openen. De mobiele catalogus is speciaal 

voor smartphones gemaakt. Alle informatie 

wordt u compact en overzichtelijk 

weergegeven, op een geschikte 

beeldschermgrootte.

QR-codes
Informatie oproepen, opslaan en delen met slechts één klik

QR-codes zĳ n vierkante, tweedimensionale streepjescodes die tekst, links en 

telefoonnummers kunnen bevatten. Met een smartphone en readersoftware kan deze 

informatie worden weergegeven. De readersoftware is gewoonlĳ k gratis. QR-codes 

vindt u ook in deze catalogus Scannen deze QR-code en bekĳ k met één klik de 

ENYSTAR-montagefi lm op uw smartphone.

Hensel-video's op YouTube!

youtube.com/henselelectric
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Alle planningshulpmiddelen kunnen op internet worden besteld op 

www.hensel-electric.de de kop ”service“ of rechtstreeks bĳ 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Industrial Electrical Power Distribution Systems

Altenhundem, Gustav-Hensel-Str. 6, D-57368 Lennestadt, 

Duitsland

Telefoon: +49 - (0) 2723/609-0, Fax: +49 - (0) 2723/60052

E-mail: info@hensel-electric.de, 

www.hensel-electric.de, www.hensel-electric.nl

De configurator ENYGUIDE 

ondersteunt het maken van 

ontwerpschema's:

- online via internet 

- of offl ine 

www.enyguide.nl

ENYGUIDE is een professionele 

ontwerphulp, waarmee 

installateurs snel en gemakkelĳ k 

montagetekeningen en stuklĳ sten 

kunnen maken op de computer.

Professionele 
project engineering

Net zo snel en gemakkelijk als ENYSTAR 

is ook de nieuwe configurator ENYGUIDE, 

waarmee installateurs zonder een 

omslachtige programma-installatie op de 

computer montagetekeningen en stuklijsten 

kunnen maken. 

Met de professionele ontwerphulp kan 

de verdeler worden weergegeven als 

gedetailleerde 3D-afbeelding voor de 

eindklant of exploitant en als 2D-afbeelding 

voor de installateurs. De gebruiker kan 

via diverse weergaveniveaus kiezen 

voor verschillende montage-elementen, 

afdekkingen en deuren. 

ENYGUIDE bepaalt automatisch welke 

accessoires nodig zijn en hoeveel 

wandverdelers of afsluitplaten voor de 

kastwanden nodig zijn. 
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