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 DK-kabeldozen 
  

DK-kabeldozen
- 1,5 tot 240 mm²

- beschermingsgraad IP 54-67

-  DK-kabeldozen zijn VDE gekeurd volgens de nieuwe internationale norm 

DIN EN 60670-22 / IEC 60670-22

i

Montagevideo
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 DK-kabeldozen 
 Inhoud 

Overzicht kabeldozen 18 - 21

Behuizingswanden         22

Wanden zonder uitbreekpoorten
1,5 tot 50 mm2

IP 65

wanden zonder uitbreekpoorten, kabelinvoeren kunnen individueel geboord worden

- zonder klemmen 35 - 38

- Accessoires 39 - 41

Met or zonder klemmen
1,5 tot 240 mm2

IP 65/IP 55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- met klemmen voor koperleidingen 26 - 31

- zonder klemmen 32 - 33

Med FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor koperleidingen 
1,5 tot 16 mm2

IP 65/IP 55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  24

Met klemmen voor geleiders van aluminium en koper
1,5 tot 240 mm2

IP 65/55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 52 - 58  

Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen en geïntegreerde M20-schroefdraad
up to 4 mm2

IP 55 / IP 65 met ADM

- zonder klemmen  43

- met klemmen voor koperleidingen  43

Kabelinvoeria uitbreekpoorten voor kabelkanaal- en buisinstallatie
1,5 tot 4 mm2

IP 54

- met klemmen voor koperleidingen  45  

- zonder klemmen, accessoires  46

Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen
1,5 tot 4 mm2

IP 55

- met klemmen voor koperleidingen, grijs RAL 7035  48

- zonder klemmen, grijs RAL 7035  48

- met klemmen voor koperleidingen, wit RAL 9016  49

- zonder klemmen, wit RAL 9016  49
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 DK-kabeldozen  
Inhoud 

'Weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
1,5 tot 50 mm2

IP 66

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- met / zonder klemmen, grijs RAL 7032, zwart RAL 9011 60 - 67

kastenwanden zonder uitbreekpoorten  

- zonder klemmen, grijs RAL 7032, zwart RAL 901 69 - 72

Met functiebehoud 

0,5 tot 16 mm2

IP 65 / IP 66

- materiaal: duroplast, met meegeleverde invoertulen, IP 65 89 - 90, 94

- materiaal: plaatstaal, kabelinvoer via gemonteerde invoertulen, IP 66 91 - 94 

Bijzondere toepassingen
1,5 tot 25 mm2

IP 55 / IP 65

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- voor noodverlichting 96

- voor potentiaalvereffening 97

Met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
1,5 tot 4 mm2

IP 65

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten   99 - 101

Accessoires 103 - 110

Nadere informatie en planningshulp (bijv. CAD-onderdeelbibliotheken) 

vindt u op het internet onder www.hensel-electric.de 

Technische gegevens 112 - 123

"Waterdicht" - voor onbeschermde buitenopstelling
1,5 tot 10 mm2 

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- om in te gieten, grijsRAL 7032, zvart RAL 9011    75 - 79

Voor offshore toepassingen
1,5 tot 35 mm2

IP 66 / IP 67

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

- met / zonder klemmen 81 - 85

wanden zonder uitbreekpoorten  

- zonder klemmen 86 - 87

NIEUW
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 DK-kabeldozen    
Selectiecriteria 

Toepassingen Functies
aftakken en 
verbinden van Cu-
leidingen

aftakken en 
verbinden van 
Cu-geleiders

 in droge ruimtes
 in vochtige ruimtes
  beschermd in buitenopstelling 

(uitleg in de technische specifi caties)
 op brandbare gebouwdelen
 in gebouwen met voorkomende brandbare stoffen 
  in brandgevaarlijke omgeving

Pagina's 24-50 Pagina's 52-58

 kabelkanaalinstallaties Pagina's 45-46

 Functiebehoud Pagina's 89-94

 „waterdicht” voor onbeschermde buitenopstelling Pagina's 75-79

    onbeschermd in buitenopstelling 
   verbeterd gedrag bij brand 

„moeilijk ontvlambaar“ en „halogeen vrij“ 

Pagina's 60-72

   voor Offshore Pagina's 81-87

   noodverlichting
 DIN VDE 0100
E DIN VDE 0108-100

Pagina 96

 kabeldoos met potentiaalvereffeningsrail Pagina 97

 Det Norske Veritas toelating
 Germanischer Lloyd
 Russian Maritime Register of Shipping

Pagina's 60-72

PA
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 DK-kabeldozen    
Selectiecriteria 

verbinden van 
fl exibele en massieve 
geleiders

samenvoegen van 
meerdere stuurleidin-
gen in één stuurkabel

2 stroomkringen in één 
doos

Zonder klemmen wanden zonder uit-
breekpoorten

Pagina's 52-53

Pagina's 99-101

Pagina's 99-101 Pagina's 45-46

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Pagina's 32-33, 

Pagina's 35-38,

Pagina 43 

Pagina's 46, 48, 49

Pagina's 62-63 

Pagina's 66-67,

Pagina's 69-72, 

Pagina's 84-87

Pagina 96 

Pagina's 35-36

Pagina's 37-38,

Pagina's 69-72, 

74-75,

Pagina's 86-87

Pagina's 45-46

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Pagina 46

Pagina's 62-63

Pagina's 66-67

Pagina's 69-72

Pagina's 69-72

Pagina's 86-89 Pagina's 86-87

Pagina's 62-63, 66-67

Pagina's 69-70, 71-72

Pagina's 69-72, 86-87
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 DK-kabeldozen  
Overzicht behuizingswanden 

Toewijzing van de kastwanden
De behuizingswanden zijn gecategoriseerd aan de hand van de wandsymbolen 

die aan elk product zijn toegewezen. Met de getallen 1  wordt aangegeven om welke wand het gaat.
Wand

4

6
5 5

Wand 18

4 x M 25

3 x M 40/50

Wand 19

8 x M 32

4 x M 40/50

Wand 20

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Wand 21

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Wand 22

1 x elastisch 

afdichtings-

membraan

Wand 23

2 x elastische 

afdichtings-

membraanen

Wand 24

3 x elastische 

afdichtings-

membraanen

Wand 1

1 x M 20

Wand 2

1 x M 20/25

Wand 3

2 x M 20

Wand 4

2 x M 20/25

Wand 5

1 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 6

2 x M 25/32

Wand 7

2 x M 32

Wand 8

2 x M 32/40

Wand 9

2 x M 40

Wand 10

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 11

2 x M 20/25

1 x M 32/40

Wand 12

1 x M 20/25

1 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 13

1 x M 20/25

2 x M 40/50

Wand 14

3 x M 25/32

Wand 15

2 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 16

3 x M 32/40

Wand 17

4 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 25

1 x uittrek-

systeem

Wand 26

2 x uittrek-

systeem

Wand 27

3 x uittrek-

systeem

Wand 28

4 x uittrek-

systeem
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 DK-kabeldozen  
met klemmen in steektechniek
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Veel ruimte voor bedrading: mogelijk-

heid tot kabelgeleiding zowel onder de 

draagrails door als tussen de klemmen.

 Diverse soorten aders – zowel massieve 

als flexibele – kunnen via eenzelfde klem 

met elkaar worden verbonden.

 Kabels kunnen bij ingebouwde klemmen 

rechtstreeks worden aangesloten en 

losgekoppeld.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
met klemmen in steektechniek 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KC 9045 

     

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 1,5-4 mm² sol/f, 

klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  32 A 

   

139

1
1
9

70

 KC 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   2,5-10 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 2,5-10 mm² r/f
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  50 A 

98

1
6
0

200

 KC 9355 

     

Wand
13

13
15 15

   2,5-16 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 2,5-16 mm² r/f
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  76 A 

117260

2
1
0



25

 DK-kabeldozen  
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele klemmendragerposities 

(5 posities) met moderne klemmen-

techniek

 Meegeleverde toebehoren als vermeld:

Invoertulen ESM = IP 55

 Hensel kabeldozen zijn met de kabelwar-

tels AKM/ASM tot IP 65 standaard ook 

voor hogere belasting inzetbaar.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C / 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9125 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

98 61

9
8

 K 9065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

   

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

   

82167

1
2
5

 K 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

   

98

1
6

0

200

 K 9502 

     

Wand
12

12
17 17

   10-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

   

3
1
0

210 117

 K 9355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

117

2
6
0

210
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9504 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen (zie 

hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117

 K 9505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen (zie 

hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117

 K 7055 

    

Wand
20

20
21 21

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 7004 

    

Wand
20

20
21 21

   16-70 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  216 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 7005 

    

Wand
20

20
21 21

   16-70 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  216 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 1204 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

kabels kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 1205 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 2404 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 2405 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170



32

 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9120 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   met buitenliggende bevestiging
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98 61

9
8

 K 9060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

139

1
1
9

70

 K 9100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

82167

1
2
5

 K 9250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98

1
6
0

200



33

 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

117260

2
1
0

 K 9500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

   

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 Kabelinvoer kan individueel 

geboord worden

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 D 8020 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

5388

8
8

 D 8120 

       

   zonder klemmen
   met buitenliggende bevestiging
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

5388

8
8

 D 8040 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

98 58

9
8

 K 8060 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

   

139

1
1
9

70

 K 8100 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

   

82167

1
2
5



36

 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 8250 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   

98

1
6
0

200

 K 8350 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   

117260

2
1
0

 K 8500 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   
3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 0100 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

1
5
0

 K 0200 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

3
0
0

 K 0300 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

4
5
0

 K 0400 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 0101 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

1
5
0

 K 0201 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

3
0
0

 K 0301 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

4
5
0

 K 0401 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi TS 15   

 DIN-rail
Lengte 134 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 1
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
134

 Mi TS 30   

 DIN-rail
Lengte 284 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 1 tot 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
284

 Mi TS 45   

 DIN-rail
Lengte 434 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 3
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
434

 Mi TS 60   

 DIN-rail
Lengte 584 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 4 en 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
584

 Mi MP 1 

    Montageplaat
B 259 x H 115 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 1, 2, 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

259

11
5

 Mi MP 2 

    Montageplaat
B 265 x H 265 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 2 tot 8
   met bevestigingsschroeven  

265

2
6
5
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi MP 3 

    Montageplaat
B 265 x H 415 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

4
1
5

265

 Mi MP 4 

    Montageplaat
B 265 x H 565 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 4, 8
   met bevestigingsschroeven  

5
6
5

265

 Mi PL 2   

 Verzegelkap 
   2 verzegelkappen voor het ombouwen van de dekselsluitingen  

 Mi SR 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen 
met handbediening naar gereedschaps-
bediening 
   4 afdekkingen voor sluitingen  

 Mi SN 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen 
met gereedschapbediening naar handbe-
diening 
   4 handsluitingen  
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi DV 01   

 Dekselsluiting 
   alleen in combinatie met Mi PL 2, Mi SR 4 of Mi SN 4  

 Mi ZS 11   

 Deksel met sluiting
Sluiting I 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekking  

 Mi ZS 12   

 Deksel met sluiting
Sluiting II 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekking  

 Mi DR 04   

 Dekselsluiting voor gereedschapsbedie-
ning
driekant 8 mm 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   4 dekselsluitingen met driekant 8 mm sluiting en sleutel  

 DS 1   

 {Dreikantschlüssel 8 mm} 

 Mi AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
en geïntegreerd M20-schroefdraad 

 IP 55 met elastische afdichtmembranen, 

gereedschapsloze kabelinvoer

 Beschermingsgraad IP 65 met ADM 20 

kabelwartels, contra-moer is niet nodig. 
 De wartel is uitgevoerd met geïntegreerd 

M 20 schroefdraad. 

 Dekselschroeven met snelsluiting, onver-

liesbaar.

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
en geïntegreerd M20-schroefdraad 

 DN 2035 

     

Wand
3

3
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ADM 20, afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

����

��

 DN 2030 

     

Wand
3

3
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ADM 20, afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm  

����

��

 DN 2000 

     

Wand
3

3
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

����
��

 ADM 20 

      ISO-schroefdraad M 20 x 1,5 

   Afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   met trekontlasting
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Aantrekmoment  2,0 Nm 

 DN 2005 

     

Wand
3

3
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
     voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

����

��
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 Kabelkanaalwand eenvoudig op de 

vereiste breedte uitsnijden.

 Kabels kunnenvan de voorzijde worden 

aangebracht, geen kabel doorvoer nodig 
 Extra Accessoires nodig 

DPS 02 = IP 54

 Een keurige installatieoplossing voor het 

kabelinstallatiekanaal!
 zichtbare opening gesloten:

kanaaladapter voor minikanalen.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 DP 9025 

    

Wand
26

25
26 26

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5088

8
8

 DP 9221 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

50139

1
1
9

 DP 9222 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met 2 klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

50139

1
1
9

 DPC 9225 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, klemtechniek zie tech-

nische bijlage DK-kabelaftakkasten
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  32 A 

   

50139

1
1
9
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 DP 9020 

    

Wand
26

25
26 26

    

   zonder klemmen
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5088

8
8

 DP 9220 

    

Wand
28

27
27 27

    

   zonder klemmen
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

50139

1
1
9

 DPS 02 

    Invoertule 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor montage achteraf
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

    Insteek-buisadapter 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor installatiebuizen M 20
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

    Kanaalinvoerstuk 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 Geen gereedschap nodig - 

kabel insteken - klaar. 
 Beschermingsgraad IP 55

 Meegeleverde afdichtmembranen voor 

het naar keuze afsluiten van de openin-

gen. 

 Wand met drie openingen.  RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 DE 9325 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

4788

8
8

 DE 9345 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

9
8

98 52

 DE 9320 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

4788

8
8

 DE 9340 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

9
8

98 52
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 DE 9326 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

4788

8
8

 DE 9346 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

9
8

98 52

 DE 9321 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

4788

8
8

 DE 9341 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

9
8

98 52
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
in bodem en wanden van de kast 

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad tot IP 65, 

bij getwiste kabels IP 54 met de kabel-

wartels.

 Aparte klemmen voor geleiders 

van aluminium en koper

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9041 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, kabels 

worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 250 V 

 nominaalstroom  20 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 K 9061 

     

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, 4 x 4 mm² 

sol/f, kabels worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  20 A 

 aandraaimoment klem  0,6 Nm 

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9351 

     

Wand
13

13
15 15

   6-16 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² 

sol/s/f, kabels worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  76 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

117260

2
1
0

 KF 9251 

    

Wand
16

11
8 8

   1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met verbindingsklemmen
   5-polig per pool 2 x 1 x 1,5-50 mm², kabels worden in de schro-

efklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaf-

takkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

98

1
6
0

200
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9501 

    

Wand
12

12
17 17

   1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met verbindingsklemmen
   5-polig per pool 2 x 1 x 1,5-50 mm², kabels worden in de schro-

efklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaf-

takkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

3
1
0

210 117

 K 7051 

    

Wand
20

20
21 21

   2,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5-50 mm², kabels worden in de schroef-

klem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaft-

akkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 750 V 

 nominaalstroom  Cu, 150 A 

 Alu, 120 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 7042 

    

Wand
20

20
21 21

   10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  160 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 7052 

    

Wand
20

20
21 21

   10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  160 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9951 

    

Wand
20

20
21 21

   6-95 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 6-95 mm², kabels worden in de schroefklem 

gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakka-

sten
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  490 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 6-25 mm² 

 22,0 Nm 35-95 mm² 

4
5
0

300 170

 K 1204 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 1205 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 2404 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 2405 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170

 K 2401 

    

Wand
20

18
19 19

   35-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 35-240 mm², kabels worden in de schroef-

klem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaft-

akkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  850 A 

 aandraaimoment klem  26,0 Nm 35-120 mm² 

 55,0 Nm 150-240 mm² 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad IP 66

  Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend,

 uit hoogwaardig materiaal:

 PC-GFS termoplast, slagvast

 KF-Kabeldozen voldoen aan de wettelijke 

brandveiligheidseisen voor gebouwen!
 Halogeenvrij, siliconenvrij:

lage toxiciteit, geringe rookgasontwik-

keling

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens

IEC 60695-2-11: 960° C,

UL Subject 94: V-0

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Beschermingsgraad IP 66 met kabelwar-

tels ASS... (zwart) of kabelwartels ASM... 

(grijs),  zie accessoires.   
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KF 9045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KF 9065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70

 KF 9105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 2 x 

35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KF 9355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

   

117

2
6
0

210

 KF 9505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117



62

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

5388

8
8

 KF 9040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98 61

9
8

 KF 9060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

139

1
1
9

70

 KF 9100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

82167

1
2
5

 KF 9250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98

1
6
0

200
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

117260

2
1
0

 KF 9500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

3
1
0

210 117



64

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KF 5045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KF 5065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70

 KF 5105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5



65

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KF 5355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

   

117

2
6
0

210

 KF 5505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117



66

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

5388

8
8

 KF 5040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98 61

9
8

 KF 5060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

139

1
1
9

70

 KF 5100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

82167

1
2
5

 KF 5250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98

1
6
0

200



67

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

117260

2
1
0

 KF 5500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 Kabelinvoer kan individueel 

geboord worden

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 960° C,
UL Subject 94: V-0

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 8020 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KF 8040 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KF 8060 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KF 8100 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5



70

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 8250 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KF 8350 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260

2
1
0

 KF 8500 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

3
1
0

210 117



71

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 4020 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KF 4040 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KF 4060 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KF 4100 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 4250 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KF 4350 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260

2
1
0

 KF 4500 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen 
om in te gieten, „waterdicht“ 

 Kabeldoos met gietmaat  Voor latere installatie of controle kan de 

gietmassa gemakkelijk worden ver-

wijderd 

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Toepassingsvoorbeeld:

onbeschermde installatie op de grond in 

de open lucht

 Toepassingsvoorbeeld:

pompschachten

 Toepassingsvoorbeeld:

met de bodem parallel lopende instal-

latiekanalen in de open lucht

Het binnendringen van vloeistoffen en condens-
vorming worden volkomen uitgesloten. 
Voor latere installatie of controle kan de gietmassa 
gemakkelijk worden verwijderd.
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

De waterdichte 
verbinding - 
Kabeldozen om in te 
gieten volgens 
DIN VDE V 0606-22-100

Elektriciens komen steeds weer 

installatieomgevingen tegen waar-

bij het binnendringen van water in 

de kast met zekerheid moet wor-

den uitgesloten. Zelfs kasten met 

een hoge beschermingsgraad 

kunnen dit niet garanderen. De 

IP-beschermingsgraad laat water, 

in onschadelijke hoeveelheden, in 

het binnenste van een kast toe. 

Bij extreme omgevingsomstandig-

heden kan zich bijvoorbeeld zo-

veel condenswater ophopen dat 

de elektrische installatie of appa-

ratuur schade kan oplopen of kan 

uitvallen.

Vaak zijn ventilatiemaatregelen 

voldoende om schadelijk con-

denswater te voorkomen. 

In veel gevallen is ventilatie echter 

niet mogelijk, omdat de kabeldoos 

bijv. in de buurt van vloeistof is 

geïnstalleerd en er water door de 

ventilatieopeningen kan binnent-

reden.

Voor welke toepassingen zijn 
waterdichte kabelverbindin-
gen zoal nodig?

 pompschachten

  met de bodem parallel lo-

pende installatiekanalen in de 

open lucht

  overstromende gebieden in 

de buurt van vloeistof

  onbeschermde installatie op 

de grond in de open lucht 

Waarom is de IP-besch-
ermingsgraad alleen on-
voldoende?

  alle beschermingsgraden 

laten binnendringen van water 

toe

  condensvorming kan niet altijd 

worden vermeden

  ventilatiemaatregelen zijn niet 

altijd mogelijk

De waterdichte verbinding-
Door de kabeldoos in te gieten 

in een snel hardende, duurzaam 

elastische gietmassa worden het 

binnendringen van vloeistof en 

condensvorming volledig uitges-

loten. 

De gietmassa onderscheidt zich 

door uitstekende isolatie-eigen-

schappen. Omdat de massa 

transparant is, kan de installatie 

altijd visueel worden geïnspec-

teerd. Elektrische verbindingen 

kunnen ook na het ingieten een-

voudig worden getest, omdat het 

duurzaam elastische materiaal 

zelfsluitend is. 

Voor reparaties, latere installatie 

of wijzigingen aan de installatie 

kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd. 

Een ander voordeel: de inge-

goten kabeldoos biedt ook be-

trouwbare bescherming tegen 

schokken en trillingen. De giet-

massa werkt echter niet als tre-

kontlasting, omdat hij zich alleen 

aan het materiaal hecht, maar 

niet verkleeft. Hiervoor zijn ge-

schikte kabelinvoeren nodig, bijv. 

Hensel ASM.

Het binnendringen van vloeistof-

fen en condensvorming worden 

volkomen uitgesloten. 

Voor latere installatie of controle 

kan de gietmassa gemakkelĳ k 

worden verwĳ derd.

1 2 3

4 5 6

 Toepassingsvoorbeeld:

installaties op de grond in de open lucht 

of onder afdakken

 Toepassingsvoorbeeld:

overstromende gebieden in de buurt van 

vloeistof

 Toepassingsvoorbeeld:

installaties op de grond in de open lucht 

of onder afdakken
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 3025 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 250 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

5388

8
8

 KF WP 3045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 350 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 3065 

    

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 750 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

139

1
1
9

70

 KF WP 3105 

    

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 1200 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 2025 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 250 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

5388

8
8

 KF WP 2045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof}
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 350 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 2065 

    

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 750 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

139

1
1
9

70

 KF WP 2105 

    

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 1200 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 GH 0250   

 Gietmaat-set, 250 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x025 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0350   

 Gietmaat-set, 350 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x045 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0750   

 Gietmaat-set, 750 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x065 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 1200   

 Gietmaat-set, 1200 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x105 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  
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 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad IP 66 / IP 67
 tijdelijk onderdompelen tot op 

1 meter, max. 15 minuten,
 met optionele wartels ASS..

 Kabelinvoer kan individueel aangebracht 

worden en aan de kabeldiameter aange-

past worden.

 Zeewater- en verbrandingsgas-

bestendig
 UV-bestendig

 Materiaal:

- halogeenvrij

- slagvast

- lage toxiciteit
 brandgedrag: UL Subject 94 = 5V



 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

81

 KD 5025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KD 5045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KD 5125 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5

 KD 5255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KD 5065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

117

2
6
0

210
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

5388

8
8

 KD 5040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

98 61

9
8

 KD 5060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

139

1
1
9

70

 KD 5120 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

98

1
6
0

200

 KD 5350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

117260

2
1
0

 KD 5100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
 wanden zonder uitbreekpoorten  

 KD 4020 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KD 4040 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KD 4060 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KD 4120 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
 wanden zonder uitbreekpoorten  

 KD 4250 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KD 4350 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260
2
1
0

 KD 4100 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

Goedgekeurde kabeldozen  

volgens IEC 60670-22.

FK-Kabeldozen voldoen aan 

deze eisen indien begruikt in 

combinatie met goedgekeurde 

kabels en leidingen alsmede 

geschikte kabelbevestigingen of 

draagconstructies. 

Goedgekeurde kabeldozen 

voor functiebehoud in geval 

van brand.
beschermingsgraad IP 65 
oranje, RAL 2003 
Functiebehoud volgens 

DIN 4102 deel 12 in verbinding 

met functiebehoudende kabels 

van 0,5-16 mm2.   
Deksel met vier onverliesbare 

schroefbevestigingen 

Materiaal: duroplast

Eigenschappen:
slagvastheid: 

IK 06 (1 Joule)  
montage via binnenliggende  

bevestiging met meegeleverde, 

toegelaten, universele 

schroeven
halogeenvrij
beschermd tegen elektrische 

schokken: geïsoleerd

Materiaal: plaatstaal

Eigenschappen:
slagvastheid: 

IK 10 (20 Joule)
montage via buitenliggende 

bevestigingsogen voor gebruik 

met goedgekeurde bevesti-

gingsmaterialen (schroeven)   
halogeenvrij
beschermd tegen elektrische 

schokken: geaard
geen additionele brandlast, 

geen toxische of corrosieve 

uitstoot
aanrakingsveiligheid door 

behuizing blijft behouden 



89

 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

 FK 7045 

    

Wand7 7

   Aftakkasten Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Verbindingskasten Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², 
Cu 
   5-polig per pool 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 

2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 32, 

 Afdichtbereik Ø 8-23 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.

hensel-electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  32 A 

122 59

1
2
2

 FK 7105 

    

Wand
7

7
9 9

   Aftakkasten 1,5-4 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-10 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 40, 

 Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.

hensel-electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

168

1
4
3

71
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

 FK 7165 

    

Wand
9

9
9 9

   Aftakkasten 1,5-6 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-16 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (draadbescherming 

verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 40, 

 Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. Zie testcer-

tificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.hensel-

electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  63 A 

85242

1
6
8
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

 FK 9025 

    

Wand
7

7    Aftakkasten Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Verbindingskasten Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², 
Cu 
   5-polig per pool 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 

2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 32, Afdichtbereik Ø 8-23 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te downloaden van 

www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  32 A 

80150

1
5
0

 FK 9105 

    

Wand
7

7    Aftakkasten 1,5-4 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-10 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 32, Afdichtbereik Ø 8-23 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te downloaden van 

www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

80200

1
5
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

 FK 9255 

    

Wand
9

9    Aftakkasten 1,5-6 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-16 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (draadbescherming 

verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 40, Afdichtbereik Ø 11-30 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. 

Te downloaden van www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  63 A 

80200

2
0
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

FK 9259, met gezekerde afgaande groep

Inzetbaar bij de noodverlichting bij bouwwerken van 

grootschalige omvang (bijvoorbeeld in de tunnelbouw, 

met uitzondering van de DB-spoortunnels).

Door het inzetten van een beveiligde aftakking is het 

mogelijk een groep noodverlichtingselementen volgens 

DIN VDE 0108 van toevoer te voorzien.

Wanneer in geval van brand een of meer elementen van 

de noodverlichting door vuur wordt beschadigd, zal de 

voorgeschakelde beveiliging in werking treden en de 

stroomvoorziening van de gemeenschappelijke toevoer 

waarborgen.

Voor het inzetten van deze producten is van 
geval tot geval de toestemming van bouw- en 
woningtoezicht vereist.

��

��
��
�	


��

�����
��FK 9259

Let op de
selectiviteit 

van de
 zekeringen!

Verbruikers
noodverlichting

 FK 9259 

    

Wand
9

9    Aftakkasten 1,5-10 mm², Cu 

   Kabeldoos met gezekerde afgaande groep
   D 01 neozed zekeringhouder
   5-polige klem met 2 verbindingsklemmen, 2 aftakklemmen en 2 

aardingsklemmen, elk 1,5-10 mm² sol
   Aansluitklemmen van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 40, Afdichtbereik Ø 11-30 mm, 

gesloten
   Functiebehoud E 30 conform DIN 4102 Deel 12
   Gebruik van dit bedrijfsmiddel moet per individueel geval worden 

goedgekeurd door de verantwoordelijke voor bouw en toezicht
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler en Nexans op func-

tiebehoudklasse E30. Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te 

downloaden van www.hensel-electric.de > Type - technische 

documenten
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging (zie de tech-

nische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

80200

2
0
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud
kabelinvoeren 

 EDKF 32 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   Afdichtbereik Ø 8-23 mm
   Boorgat Ø 32,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDKF 40 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Boorgat Ø 40,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 DK-kabeldozen  
voor noodverlichting  
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Aftakdozen voor noodverlichting 

met rood deksel

 Beschermingsgraad IP 65 

met kabelwartels ASM … 

als accessoire

 Kabeldozen met potentiaal-

vereffeningsrail 
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 DK-kabeldozen  
voor noodverlichting  
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9225 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9220 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9245 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

98 61

9
8

 D 9240 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen  
voor potentiaalvereffening
kabelinvoer via invoertulen 

 DP 9026 

    

Wand
26

25
26 26

   4-25 mm² / 4-10 mm², Cu 

   met klemmen
   1-polig 1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
   voor potentiaalvereffeningsleidingen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

5088

8
8
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 Beschermingsgraad IP 55 met invoertule 

ESM... als accessoire

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

Uitvoeringen met andere 
klemmen op aanvraag.

Beschermingsgraad IP 65 met kabelwartels 

AKM... als accessoire
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 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RD 9123 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   3 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8

 RD 9125 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   5 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8

 RD 9127 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   7 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RD 9045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm² 

   5 rijklemmen WKM 4/15
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  28 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 RD 9041 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm² 

   10 rijklemmen WKM 4/15
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  28 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 RK 9062 

    

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm² 

   12 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

139

1
1
9

70



101

 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RK 9064 

    

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm² 

   14 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

139

1
1
9

70

 RK 9109 

    

Wand
14

10
6 6

   1,5-4 mm² 

   19 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

82167

1
2
5

 RK 9104 

    

Wand
14

10
6 6

   1,5-4 mm² 

   24 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
Accessoires 

DIN rails 105

Kabelborgsysteem 106

Klemmen 107 - 108

Accessoires 109

Mogelijkheid tot verzegelen 110

Gietmaat-set 110

Accessoires for kabeldozen ≥ 70 mm² 112
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 TSD 02   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen D x020, D x120, KF x020, KD x020, LX 1200
   max. inbouwdiepte 32 mm, DIN-rail 15 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

1
5

57

2,5 812

4,2

5

 TSD 04   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen D x040, KF x040, KD x040, LX 0400
   max. inbouwdiepte 40 mm, DIN-rail 15 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

1
5

82

7 812

4,2

5

 TSK 06   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x060, KF x060, KD x060, LX 0600
   max. inbouwdiepte 44,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

3
5

7,5

4,55,5

7

33,5
54

105

 TSK 10   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x100, KF x100, KD x100, LX 1000
   max. inbouwdiepte 56,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

3
5

7,5

 TSK 25   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x250, KF x250, K x350, KF x350, KD x250, 

KD x350, LX 2500, LX 3500
   max. inbouwdiepte 71,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

7,5

3
5

 TSK 35   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x350, KF x350, KD x350 en lege behuizingen 

KF PV 0600
   max. inbouwdiepte 80,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

���

	�

��	
��

����

 TSK 50   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x500, KF x500 en lege behuizingen 

KF PV 0700
   max. inbouwdiepte 80,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

7,5

3
5
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 DKL 04   

 Klembereik 1,5-6 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   voor kabeldozen D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D 9120, 

D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321, 

DE 9340, DE 9341, KF 4020, KF 4040, KF 5020, KF 5040, 

KF 8020, KF 8040, KF 9020, KF 9040, KD 5020, KD 5040, 

KD 4020, KD 4040
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

 KKL 06   

 Klembereik 2,5-10 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   voor kabeldozen K 8060, K 9060, KF 4060, KF 5060, KF 8060, 

KF 9060, KD 5060, KD 4060
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

 KLS 10   

 Klembereik 2,5-16 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 63 A
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 

4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   voor kabeldozen K 8100, K 9100, KF 4100, KF 5100, KF 8100, 

KF 9100, KD 5100, KD 4100
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

 KLS 25   

 Klembereik 6-35 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 102 A
   5-polig per pool 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/f*, 

4 x 16 mm² s/f*, 4 x 25 mm² s/f*, 

2 x 35 mm² s/f* f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   voor kabeldozen K 8250, K 8500, K 9250, K 9500, KF 4250, 

KF 5250, KF 5500, KF 8250, KF 8500, KF 9250, KF 9500, 

KD 4250, KD 5250
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 
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 KLS 50   

 Klembereik 16-50 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   4-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   voor kabeldozen K 9350, K 9500, K 8350, K 8500, KF 9350, 

KF 9500, KF 8350, KF 8500, KF 5350, KF 5500, KF 4350, 

KF 4500, KD 5350, KD 4350 
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  20 mm 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

 DK-kabeldozen  
Accessoires 

 KLS 51   

 Klembereik 16-50 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   voor kabeldozen K 9350, K 9500, K 8350, K 8500, KF 9350, 

KF 9500, KF 8350, KF 8500, KF 5350, KF 5500, KF 4350, 

KF 4500, KD 5350, KD 4350 
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  20 mm 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

 KLS 54   

 Klembereik 16-70 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 216 A
   4-polig per pool 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 4 x 70 mm² s
   voor kabeldozen K 8500, K 9500, KF 4500, KF 5500, KF 8500, 

KF 9500
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

 KLS 55   

 Klembereik 16-70 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 216 A
   5-polig per pool 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 4 x 70 mm² s
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 
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 DK-kabeldozen  
Accessoires 

 DK AL 2 

    Externe beugels 2 stuks 

   voor buitenliggende wandbevestiging van kabeldozen type D, K, 

KF, KD
   Sleuf voor wandbevestiging voor schroeven tot 4,5 mm doo-

rsnede
   Materiaal: RVS V2A  

 DPS 02 

    Invoertule 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor montage achteraf
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

    Kanaalinvoerstuk 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

    Insteek-buisadapter 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor installatiebuizen M 20
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 DK BS 5 

     Identificatieplaatje 

   set van 5 stuks
   voor kabeldozen van 2,5 tot 50 mm² en behuizingen KF PV ..., 

kan in de opening van de dekselbevestiging worden gestoken.
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift 
   beschrijfbaar oppervlak 45 x 30 mm
   Etiketsjabloon op het internet op www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
   niet te gebruiken bij kabeldozen van 2,5 tot 4 mm² en behuizingen 

KF PV 01.. / KF PV 02.. met verzegeling  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 PLS 06   

 Verzegelvoorziening 
   voor kabeldozen 2,5mm²: D 9x2x, D 8x2x, DE 9x2x, DP 9x2x, 

KF 9x2x, KF 8x2x, KF 7x2x, KF 4x2x, KF 5x2x, RD 9x2x, KX 2025, KD x020 
   voor kabeldozen 4 mm²: D 9x4x, D 8x4x, DE 9x4x, KF 9x4x, 

KF 8x4x, KF 7x4x, KF 4x4x, KF 5x4x, RD 9x4x, KX 2045, KD x040
   voor kabeldozen 6 mm²: K 9x6x, K 8x6x, KF 9x6x, KF 8x6x, 

KF 7x6x, KF 4x6x, KF 5x6x, RD 9x6x, KX 2065, KD x060
   voor behuizingen KF PV 01xx, KF PV 02xx, KF PV 03xx, 
   Onderstaande kabeldozen en voedingsaftakdozen zijn standaard voorzien van verzegelbare 

deksels: K 7004, K 7005, K 7042, K 7052, K 1204, K 1205, K 2404, K 2405, K 9259, K 9508, 

K 9509.  

 PLS 50   

 Verzegelvoorziening 
   voor kabeldozen 10mm²: K 91xx, K 81xx, KF 91xx, KF 81xx, KF 71xx, KF 410x, KF 51xx, 

KX 2105, KD x100
   voor kabeldozen 25mm²: K 925x, K 825x, KF, 925x, KF 825x, KF 725x, KF 425x, KF 525x, 

RK 91xx, KX 2255, KD x250
   voor kabeldozen 35/50mm²: K 93xx, K 95xx, K 83xx, K 85xx, KF 93xx, KF 95xx, KF 83xx, 

KF 85xx, KF 53xx, KF 55xx, KF 45xx, KD x350
   voor behuizingen KF PV 04xx, KF PV 05xx, KF PV 06xx, KF PV 07xx,
   Onderstaande kabeldozen en voedingsaftakdozen zijn standaard voorzien van verzegelbare dek-

sels: K 7004, K 7005, K 7042, K 7052, K 1204, K 1205, K 2404, K 2405, K 9259, K 9508, 

K 9509.  

 GH 0250   

 Gietmaat-set, 250 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x025 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0350   

 Gietmaat-set, 350 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x045 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0750   

 Gietmaat-set, 750 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x065 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 1200   

 Gietmaat-set, 1200 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x105 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 Mi AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  

 Mi FM 40   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   Uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 50   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 20 tot M 50 
   Uitbreekpoorten 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 60   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 63   

 Montageflens met aansluitruimte
Uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

80

300

 Mi FP 70 

    Kabelinvoerflens
Afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300

25

10
0

 Mi FP 72 

    Kabelinvoerflens
Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300
116

25

10
0
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 DK-kabeldozen 
   Accessoires  for Cable Junction Boxes 
from 70 mm² onwards 

 Mi FP 82   

 Kabelinvoer
Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   deelbaar
   beschermingsgraad IP 54 alleen bij gebruik van een aanvullende 

trek- en drukontlasting (bijv. Mi ZE 62)  

300
100

45

13
5

 Mi ZE 62 
  

 Trekontlastingsbeugel
voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 
   met bevestigingsrail 284 mm lang
   uitsluitend te combineren met kabelinvoer Mi FP 82  

 Mi SA 2   

 Stofwerende afdekking 
   voor kastmaten 1 tot 4
   voor 2 buitenliggende sluitingsgaten  
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 

Afmetingen in mm 114 - 115

Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten 116 - 117

Klemmen 118 - 120

Gebruiks- en omgevingscondities 121 - 123
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 DK-kabeldozen 
Technische gegevens
Afmetingen in mm

= beschikbare inibouwruimte
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm

= beschikbare inibouwruimte
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=   Kastwand kan naar 

behoefte worden ge-

boord voor individuele 

kabel-invoer
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten



115

 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten
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Verbindingsklemmen voor koperleidingen (Cu)
N. B.: Het is niet toegestaan verschillende soorten geleiders en/of verschillende diameters in een aansluitklem te verbinden.

f1 = Flexibel met adereindhuls

Klemmen-aandu-
iding

ingebouwd in 
kabeldozen

klem-
schroeven 
per pool

geleider-
doorsnede
mm2 en 
geleider-
soorten

aantal ge-
leiders per 
pool

aantrek-
moment

nominaal-
stroom

aanslu-
itvermo-
gen

  

DKL 04

D 9025, D 9125, D 9225, 
D 9245, D 9045, DP 9025
DP 9221, DP 9222, 
DE 9325, DE 9326
DE 9345, DE 9346
KD 5025, KD 5125,
KD 5045, KF 5025, 
KF 5045, KF 9025, 
KF 9045, DN 2035, 
KF WP 2025, KF WP 2045, 
KF WP 3025, KF WP 3045

1 6 sol

4 sol

2.5 sol

1.5 sol

1-2

1-3

1-4

1-6

1.2 Nm – 6 mm2

              

KKL 06

K 9065, 
KD 5065
KF 5065, KF 9065
KF WP 3065

1 10 sol

6 sol

4 sol

2.5 sol

1-2

1-3

1-4

1-4

1.5 Nm – 10 mm2

          

KLS 10

K 9105, K 8105
KD 5105
KF 5105, KF 9105
KF WP 2105,
KF WP 3105

2 16 s

10 sol

6 sol

4 sol

2.5 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-4

2-6

2 Nm 63 A 16 mm2

   

KLS 25

K 9255, K 8255, K 9502
KD 5255
KF 5255, KF 9255

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

        

KLS 50

K 9504 2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

   

KLS 51

K 7055, K 9355, K 9505,
KF 9355, KF 9505, 
KF 5355, KF 5505, 
KD 5355, KD 4355

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

               

4 x KLS 54

K 7004 4 70 s

50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2  

               

5 x KLS 55

K 7005 4 70 s

50 s

35 s 

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2

K 9259
K 9508

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

25 r

16 r

1-2

1-4

3 Nm 80 A 25 mm2

K 9509
K 9508

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

35 r 

35 r

1-2

1-4

4 Nm

3 Nm

100 A 35 mm2

Aansluitklemmen voor potentiaalvereffening:
DP 9026    voor 1 doorgaande geleider 4 - 25 mm2 en 5  geleiders 4-10 mm² (16 mm² sol)

 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Klemmen
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens  
Klemmen 

Klemmenblokken voor aluminium- en Cu-leidingen

ingebouwd in 
kabeldozen

type klem-
schroe-
ven per 
pool

toege-
wezen 
geleider-
door-
snede 
mm2

aantal 
gelei-
ders per 
pool

geleiderdoorsnede 
en geleidersoorten
f = fl exibel

f1 = fl exibel med 

adereindhuls

sol = massief

s = meerdraads

aantrek-
moment

nominaal- 
stroom

klemmen-
uitvoering/nomi-
nale doorsnede

internationale 
goedkeuring van de 
aansluitklemmen

Type Wieland:

RD 9123, RD 9125,
RD 9127

WKM 

2,5/15
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 500 V

2 2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-2,5

sol = 0,5-4

s = 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A       

RD 9045, RD 9041 WKM

4/15
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 500 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

RK 9062, RK 9064
RK 9109, RK 9104

WK 4/U
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 800 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 41 A       

Type Weidmüller:

D 9041 AKZ 2,5
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 250 V

4 2,5

1,5

4 f/f1 sol = 0,5-2,5

s = 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A       

K 9061 AKZ 4
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 400 V

4 4

2,5

1,5

4 f/sol  = 0,5-4

s  = 1,5-4

f1  = 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A       

K 9351 WDU 16 N
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 690 V

4 16

10

6

4 f1/sol  = 1,5-16

f/s  = 1,5-25

3,0 Nm 76 A       

K 7051 - 4 2,5-50 4 r  = 2,5-50 10,0 Nm Cu

150 A

Alu

120 A

KF 9251
KF 9501

- 2 1,5-50 2 r  = 1,5-50 1,5 Nm

-

12 Nm

Cu/Alu

150 A

K 9951 - 4 6-95 4 r  = 6-95 12 Nm

-

22 Nm

Cu/Alu

490 A

K 2401 - 4 35-240 4 r  = 35-240 26 Nm

-

55 Nm

Cu/Alu

850 A

C
H
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E
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e
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Klemmen

Type Klem-schroeven per 
pool

Aansluitdoorsnede 
geleidersoorten

nominaalstroom

r (massief) f (fl exibel) 

DPC 9225 4 1,5 - 4 mm2 1.5 - 4 mm2 32 A

KC 9045 4 1,5 - 4 mm2 1.5 - 4 mm2 32 A

KC 9255 4 2,5 - 10 mm2 2.5 - 10 mm2 57 A

KC 9355 4 2,5 - 16 mm2 2.5 - 16 mm2 76 A

Klemmen

FIXCONNECT®-insteekklemtechniek    

K 7042 / K 7052 K 1204 / K 1205 K 2404 / K 2405

Aansluitvermogen 95 mm2 150 mm2 240 mm2

nominaalstroom 160 A 250 A 400 A

Aantrekmoment 20 Nm 20 Nm 40 Nm

Klemschroeven per ppool 2 4 2 4

 Type geleider Cuu/Alu1)

sol (massief)  
10-50 16-50 16-50 25-50 25-50

 Type geleider Cuu/Alu1) s 
(soepel), f (fl exibeel)

16-95 16-150 16-70 25-240 25-120

 Type geleider Cuu/Alu1)

sol (sector) 
50-95 50-150 50-70 50-185 50-120

 Type geleider Cuu s
(sector)   

35-95 35-150 35-70 35-240 35-120

 Type geleider Aluu1) s
(sector)

35-70 50-120 35-50 95-185 50-95

1) Aluminiumleidingen moeten voor het aansluiten worden behandeld volgens de 

   desbetreffende technische aanbevelingen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen Invoertule Kabeldoos met Klemmen

D ..., DP ..., 
DPC ..., DE ..., 
KC ..., K ...,
RD ..., RK ...

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20, 
ERA 20,
DPS 02

KF ... KD ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde bu-

itenopstelling (ruwe omgeving en/of 

buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 
met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 
behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

50% bij 40° C

100% bij 25° C

50% bij 40° C

100% bij 25° C

−

−

50% bij 40° C

100% bij 25° C

50% bij 40° C

100% bij 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren 

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

5 V

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Lege kabeldozen Invoertule Lege kabeldozen Lege kabeldozen 

D ..., DP ..., DE ...,
K 9..., K 8...

EKA 20, ERA 20,
DPS 02

KF ... KD ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, 

beschermd tegen weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling 

(ruwe omgeving en/of buiten).

Zie de technische informatie voor het verminderen 

van vorming en ophoping van condenswater.

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 
met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 
behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

–

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 60° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen
  
Minimale eisen:
- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

5V

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK07 (2 Joule) – IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen

KF WP ....

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling (ruwe omgeving en/of buiten).

Kan anvendes i omgivelser, hvor der kan opstå kondens og trænge vand ind, 

samt til montering i jorden uden trafi kbelastninger iht. DIN VDE V 0606-22-100

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij reiniging (direct schoonspuiten ) met hogedrukreiniger zonder toevoeging 
reinigingsmiddelen watertemperatuur: max. 80 °C

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Relatieve vochtigheid 100%

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK08 (5 Joule)

Toxic behaviour halogeenvrij

siliconenvrij
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens
Normen en bepalingen 

Hensel kabeldozen en Hensel kabelinvoeren voldoen aan de volgende normen en bepalingen:

1. Kabeldozen

- IEC 60 670 - 22
   Kabeldozen voor installatieapparatuur voor huishoudelijke of vergelijkbare plaatsvaste installaties.

Deel 22: bijzondere bepalingen 

- IEC 60 998 
   Verbindingsmateriaal voor laagspannings-stroomketens voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden

Deel 2-1: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefklemmen

   Deel 2-2: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefl oze klemmen

- IEC 60 999
  EN 60 999
  Verbindingsmateriaal

   Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze verdeelklemmen voor elektrische koperleidingen

-  DIN VDE V 0606-22-100 (Duitse norm)
Kast met verbindingsklemmen voor ingieten (GNU)

2. Kabeldozen met aansluitklemmen 

-IEC 60 670-22
  Bijzondere eisen voor verbindingsdiensten en kasten

- EN 60 947 -7-1

  Laagspannings schakelinrichtingen

  Deel 7: hulptoestellen

  Deel 1: aansluitklemmen voor koperleidingen

3. Installatiebuizen (ERA 20)

-  EN 60 423
Buitendiameters van elektrotechnische installatiebuizen en draaddiameters voor elektrotechnische installatiebuizen en hun toebehoren

5. Halogeenvrij

- EN 50 267 
  Getest bij kabels en geïsoleerde leidingen

  Halogeenvrij

4. Beschermingsgraad

- IEC 60 529
  DIN VDE 0470 Deel 1 (Duitse norm)
  Beschermingsgraad door behuizing (IP-code)



123

 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens
Kabeldozen met functiebehoud 

Volgens de richtlĳ nenbetreffende de brandbeveili-

gingstechnische eisen aan elektrische installaties 

(M)LAR moeten stroomketens in de beveiligde 

elektriciteitsvoorziening bĳ  brand gedurende een 

afdoende tĳ d hun functie blĳ ven vervullen.

Zo wordt gewaarborgd dat elektrotechnische 

installaties, zoals verlichting, liften, rookkanalen, 

alarminstallaties, etc., gedurende 30 of 90 minuten 

van stroom voorzien blĳ ven worden, waardoor in 

geval van brand mensen het gebouw gemakkelĳ -

ker kunnen verlaten en reddingswerkers hun werk 

beter kunnen doen.

Bĳ  de planning en de uitvoering van deze kabel-

trajecten en elektrische installaties dient men zich 

aan de op dat moment geldende model-richtlĳ n 

betreffende brandbeveiligingstechnische eisen aan 

elektrische installaties (M)LAR te houden.

FK-Kabeldozen voldoen aan deze eisen in-
dien gebruikt in combinatie met goedgekeur-
de kabels en leidingen alsmede geschikte 
kabelbevestigingen of draagconstructies.

  Goedgekeurde kabeldozen voor functie behoud 

in geval van brand.

 Beschermingsgraad IP 65

  Behuizing van poerdergelakt plaatstaal, 

oranje RAL 2003

  Geen additionele vuurbelasting, geen toxische of 

corrosieve uitstoot

  Functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12 in 

combinatie met functiebehoudende kabels 

van 0,5-16 mm2

  Brandveiligheid goedgekeurd volgens DIN 4102 

deel 2

  Aanraakbescherming door behuizing blijft 

behouden

  Deksel met vier onverliesbare schroefbevesti-

gingen

Behuizing met aangesloten kabels 

na de test.

Temperatuurtest volgens DIN 4102

Type FK 7xx5 FK 9xx5 FK 9259

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

−   5° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

Materiaal Duroplast

halogeenvrij

Plaatstaal, gepoedercoat

halogeenvrij

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK06 (1 Joule) IK10 (20 Joule)

Ambient conditions in working operation:

IEC 60 998 -1

EN 60 998 Deel 1

IEC 60 998 -2 -1

EN 60 998 Deel 2-1

IEC 60 670-22

IEC 60 529

DIN VDE 0470 Deel 1 (Duitse norm)

EN 60 947 -7 -1

EN 50 262

DIN 4102 Deel 12 (Duitse norm)

Normen en bepalingen

Behuizingbevestiging met bevestigingsmaterialen:

Ondergrond (materiaal) of anker-
grond (materiaal)

Fischer Type ... Hilti Type ...
FIS V.. FNA.. FBS.. FBN.. FHY.. HUS.. HSA.. HIT-HY..

Kalkzandsteen KS 12 x x x

Muurtegels Mz 12 x x x

Gasbeton HLz 12 x x

Kalkzand gasbeton KSL 12 x x

Spanbeton - hollewanden x

Poreus beton platen => 3.3 x x

Poreus beton blokken => 4 x x

Beton => B25 / =< B55 x x x x x

Let u s.v.p. op de actuele, bouwkundige toelating en aanwijzingen van de fabrikant van de 
bevestigingsmaterialen!
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