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 KV-verdeelkasten 
  

KV-verdeelkasten tot 63 A
- 3 - 54 modulen

- beschermingsgraad IP 54 - 65

-  uit eersteklas thermoplast

- beschermingsklasse II, �

- volgens IEC 60 439-3

i

Montagevideo
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 KV-verdeelkasten 
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

Kastwanden met 
afdichtingsmembranen

Wand 1

3 x ø 7-16 mm

Wand 2

4 x ø 7-16 mm

1 x ø 10-20 mm

Wand 3

4 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 4

8 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 5

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

Wand 6

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

8 x ø M 20

Kastwanden met metrische 
kabelinvoer

Wand 7

1 x M 20

Wand 8

3 x M 16

Wand 9

2 x M 20

Wand 10

2 x M 20

1 x M 20/32

Wand 11

2 x M 20

1 x M 20/32

Wand 12

4 x M 20

1 x M 20/32

Wand 13

2 x M 20

1 x M 25/32

Wand 14

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 15

4 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 16

2 x M 20

2 x M 25

1 x M 32/40

Wand 17

4 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 18

12 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 19

4 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 20

6 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 21

2 x AVS 16/

EVS 16
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 KV-verdeelkasten 
 Inhoud 

KV-Automatenkast 3-54 modulen  129 - 136

Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

KV-Automatenkast 12-54 modulen  138 - 140

Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

KV-Automatenkast 3-48 modulen  143 - 146

„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling

KV Extra Automatenkast
met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen  148 - 149

Lege kast  151

KWh-meterkast  153

Accessoires  155 - 158

Technische gegevens  160 - 166

NIEUW
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen: Uitbreekbare afdek-

stroken voor de apparaten meegeleverd 
 3 tot 9 modulen: apparatenopen-ingen 

uitbreekbaar

 Kabelinvoer met geïntegreerde, ela-

stische afdichtmembranen.

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig.

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9103 B 

     

Wand
1

1    3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��

��
� ��

���

�	

��


� ��

 KV 9104 B 

     

Wand
2

2    4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�	

�

��

���


�
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 KV 9106 B 

     

Wand
3

3    6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
�

�	

�

��

���


�

���
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 KV 9109 B 

     

Wand
4

4    9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 6 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

��


�
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�	
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9112 B 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek,

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�
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 KV 1512 B 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek,

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�

������



131

 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9118 B 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�

���

��

�	
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 KV 1518 B 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�

���

��
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9224 B 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���
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�
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 KV 2524 B 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���
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�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9236 B 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

��


��

�	
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�
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 KV 2536 B 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

��
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�	

��

�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9336 B 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�

���

��

���


�

�	

��	

 KV 3536 B 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�

���

��

���


�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9448 B 

     

Wand
5

5    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

��
�

�
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�

�	
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 KV 4548 B 

     

Wand
5

5    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 5 x 25 mm², 20 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

��
�

�
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�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9354 B 

     

Wand
6

6    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

	
�

�

��

��


�

�	

��

 KV 3554 B 

     

Wand
6

6    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

	
�

�
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�
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 KV-verdeelkasten  
Automatenkast
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Kabelinvoer via metrische 
uitbreekpoorten

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen:

Uitbreekbare afdekstroken voor 

de apparaten meegeleverd 
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6112 B 

     

Wand
17

17    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�

������

 KV 6118 B 

       18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�

���

��
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��

 KV 6224 B 

     

Wand
17

17    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6236 B 

     

Wand
18

18    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�
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 KV 6336 B 

     

Wand
17

17    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
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 KV 6448 B 

     

Wand
17

17    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���
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�

�
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6354 B 

     

Wand
18

18    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

	
�

�
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen: Uitbreekbare afdek-

stroken voor de apparaten meegeleverd 
 3 tot 9 modulen: apparatenopen-ingen 

uitbreekbaar

 Kabelinvoer met geïntegreerde, 

elastische afdichtmembranen.
 via metrische uitbreekpoorten

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

Vorming van condenswater in 
binneninstallaties:

Condenswater kan hier worden ge-

vormd, afhankelĳ k van het weer, hoge 

luchtvochtigheid, direct zonlicht en 

temperatuurverschillen in vergelĳ king 

met de wand.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtig-

heidsniveaus en grote temperatuur-

schommelingen zĳ n te verwachten, 

zoals wasruimten, keukens, autowas-

serĳ en, enz.

Vorming van condenswater in buiteninstallaties, 
beschermd tegen weersinvloeden of onbe-
schermde buiten installaties:

Op welke plaatsen vormt zich condenswater?

Het probleem van condenswater dat zich in elektrische installaties vormt, doet zich alleen voor in omhul-

sels met een beschermingsgraad van ≥ IP 54, aangezien de temperatuuraanpassing van de binnenzĳ de 

naar de buitenzĳ de te laag is vanwege de hoge dichtheid van het omhulsel en het materiaal waarvan dit is 

gemaakt.

Hoe vormt zich condenswater in omhulsels met een hoge beschermingsgraad?

De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwapparatuur.

De warme lucht binnen in het omhulsel probeert 

vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via 

de pakking, aangezien de om-hullingen niet 

gasdicht zĳ n. 

De interne temperatuur wordt verlaagd door de 

afkoeling van het systeem, bĳ v. door de belas-

tingen uit te schakelen. De koellucht stoot vocht 

uit dat als condenswater wordt verzameld op de 

afkoelende binnenoppervlakken.

Systeem ingeschakeld.

Systeem ingeschakeld.

Systeem uitgeschakeld.

De kasten zijn geschikt voor gebruik in de open lucht.

De bij het systeem toegepaste kastmaterialen zijn in principe UV-bestendig, zodat de mechanische stabi-

liteit van de behuizing onder invloed van UV-straling gehandhaafd blijft.

Door rechtstreeks zonlicht en door de in de kast ontstane verlieswarmte van de elektrische apparaten 

kan de kast van binnen te warm worden. Ook beïnvloeden lagere buitentemperaturen, bijv. onder -5 °C, 

de apparaattechniek. Daarom moet rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstan-

digheden op de apparaattechniek.

De bovenzijde van de kast moet door middel van een afdekking worden beschermd tegen door het weer 

veroorzaakte belasting door regen, ijs en sneeuw. 

Bovendien moet bij de keuze van de montagelocatie niet alleen te worden gelet op de IP-beschermings-

graad en de invloed van het weer, maar ook op eventuele schade ten gevolge van chemische invloeden.

Het is mogelijk dat aanvullende maatregelen (zoals ventilatie) nodig zijn om ervoor te zorgen 
dat de maximaal toegestane omgevingstemperatuur van de inbouwapparaten niet wordt over-
schreden en condensvorming wordt voorkomen.

Vorming van condenswater 
in elektrische installaties



143

KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 8104   NIEUW

       4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 nominale isolatiespanning  AC 690 V 

 DC 1000 V 

��
�

�	

�

��

���

��

��	

 KV PC 9103 B   NIEUW

       
Wand

9

9   3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20
   per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage 
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling
 )  voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��

��
� ��

���

�	

��


� ��

 KV PC 9104 B   NIEUW

       

Wand
13

13   4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20 und 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar  slot voor klapdeksel en 

verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 
��

�

�	

�

��

���


�

��

��	
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 8109   NIEUW

       9 modulen: 1 x 9 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 nominale isolatiespanning  AC 690 V 

 DC 1000 V 

�

��
�	��

�
�	

��� ���

 KV PC 9106 B   NIEUW

      

Wand
14

14   6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 
met PE-klm
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20/25 und 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)  
 voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar 
  slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
�

�	

�

��

���


�

���

��	

 KV PC 9109 B   NIEUW

      

Wand
15

15   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 4x M20/25 en 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

��


�

�	��
�

�	

��� ���
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9112 B   NIEUW

      

Wand
5

5   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling) 
  voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�

������

 KV PC 9224 B   NIEUW

      

Wand
5

5   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 2 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���

��

���


�

�	

��	

 KV PC 9336 B   NIEUW

      

Wand
5

5   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 3 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

�
�


��

�
	

��

�

���

��
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9448 B   NIEUW

      

Wand
5

5   48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 4 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�

���
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�
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KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 Extra compartiment met DIN-rail over de 

gehele breedte van de kast voor appara-

tuur die niet met de hand bediend hoeft 

te worden, inbouwdiepte 72 mm, 

inbouwhoogte max. 125 resp.150 mm.

 In dezelfde kast kunnen gelijktijdig ande-

re genormeerde installatie-

inbouwapparaten (met buitenmaten 

volgens DIN 43 880) worden ingebouwd!

 Kabelinvoer met geïntegreerde, ela-

stische afdichtmembranen.

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Compacte, fraaie productoplossing.
 Fabrieksmatig voormonteren en bed-

raden bij de inbouw van klemmenstroken 

is mogelijk.
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KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 KV 9220 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor de inbouw van apparatuur met snapbevestiging op DIN-rail, 

35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�
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�
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 KV 9230 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�	
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�
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 KV 9330 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�	
���

�

��
���

���
��

�

��	

��

��

��


��
�



149

KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 KV 9440 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
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 KV 9350 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 
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KV-verdeelkasten 
Lege kast IP 55/IP 65 

 KG-lege kast: 

Kabelinvoer via metrische 

uitbreekpoorten.

 Kabelinvoer via elastische afdicht-

membranen

(buiten KG-lege kast)

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven (1.4301) V2A
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KV-verdeelkasten 
Lege kast IP 55/IP 65 

 KG 9001 

      

Wand
16

16
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

�	

��


���

 KG 9002 

      

Wand
19

19
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

�	�

��


���

 KG 9003 

      

Wand
20

20
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

���

��


���

 KV 9331 

     

Wand
5

5    Beschermingsgraad: IP 65 

   voor inbouw van apparaten op de montageplaat
   max. inbouwdiepte 160 mm
   met transparant deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� ���

��
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KV-verdeelkasten 
KWh-meterkast 
kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 Verzegelbaar

 Kabelinvoer via elastische afdicht-

membranen

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven (1.4301) V2A
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KV-verdeelkasten 
KWh-meterkast 
kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9337 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 65 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 162 mm
   met klapdeksel, aanrakingsveilig, voor 12 modulen ( 12x18 mm)
   met bijbehorende DIN-rail
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� ��

	�
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��

�
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�
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���
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 KV 9338 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 54 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 154 mm
   met Klapvenster voor kWh-meter, verzegelbaar
   voor kWh-meters, schakelklokken enz.
   Afmetingen opening 140 x 310 mm
   met gereedschap of met de hand te openen
   voor hangslot (beugel-Ø max. 6 mm)
   met extra DIN-rail
   lengte DIN-rail 172 mm
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� �

��


������

���
���
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 KV 9339 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 65 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 162 mm
   met extra DIN-rail
   lengte DIN-rail 172 mm
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

����

��
�

���
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

Insteek-koppelstuk,

Koppelstuk 155

Montageplaten 155

DIN-rails 156

Kabelborgsysteemen 156

Identificatieplaatje 157

Afdekplaaten 157

Inbouwsloten 157

Reservesleutel 158

Verzegelvoorziening 158

Afdekstrooken 158
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 EVS 16 

      Insteek-koppelstuk 

   beschermingsgraad: IP 54
   voor het zijdelings samenbouwen van KV en KG behuizingen
   leidingdoorvoer voor Ø tot 19 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 lengte  15 mm 

 AVS 16 

      Koppelstuk 

   beschermingsgraad: IP 65
   voor het zijdelings samenbouwen van KV en KG behuizingen
   leidingdoorvoer voor Ø tot 15 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 lengte  21,5 mm 

 KG MP 01   

 Montageplaat voor KG 9001 
 m  ateriaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

���

 KG MP 02   

 Montageplaat voor KG 9002 
 m  ateriaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

��

 KG MP 03   

 Montageplaat voor KG 9003 
   materiaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

���
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 KG TS 01   

 Draagrail voor KG 9001 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

��

�

���

 KG TS 02   

 Draagrail voor KG 9002 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

���

���

�

 KG TS 03   

 Draagrail voor KG 9003 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

�	�

���

�

 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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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-tekstvenster
set van 5 stuks 
   tekstvenster voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, niet voor 

insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   

 KV EB 03 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 3 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 04 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 4,5 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 06 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 6 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 09 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 9 modulen
   voor KV 9325, KV 9363
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 12 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 12 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en beneden 

afgedekt moet worden 

(1 kabelinvoerplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 18 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 18 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en beneden 

afgedekt moet worden 

(1 kabelinvoerplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV ES 1   

 Inbouwslot
voor verdeelkasten met 12-54 modulen 
   met half cylinderslot  
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 KV ES 2   

 Reservesleutel 
   voor deursluiting KV ES 1 of KV ES 3
   2 stuks  

 KV ES 3   

 Inbouwslot
voor verdeelkasten met 3-9 modulen 
   voor KV 9325, KV 9363
   met half cylinderslot  

 KV PL 2   

 Verzegelvoorziening
voor verdeelkasten met 12-54 modulen 
   voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder apart onderdeel)  

 KV PL 3   

 Verzegelvoorziening
voor verdeelkasten met 3-9 modulen 
   voor KV 9325, KV 9363
   voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder apart onderdeel)  

 AS 12 

    Afdekstrook
12 modulen 
   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, voor materiaal-

dikten tot 3 mm  

 AS 18 

    Afdekstrook
18 modulen 
   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, voor materiaal-

dikten tot 3 mm  
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 

Vorspannseite

Afmetingen in mm 160

Bevestigingsmaten in mm 161

Zijdelingse koppeling behuizing 162

Klemmen 163 - 164

Normen 165

Gebruiks- en omgevingscondities 166
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Detailmaten in mm

=  beschikbare inbouw-ruimte 

bij kabel-invoer

KV 9331
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�
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KG 9003
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Bevestigingsmaten in mm

Automatenkast 

3 modulen

Automatenkast

4.5 modulen

Automatenkast 

6 modulen

�

��
�

��

���

�

��
�

��
�

��	

�	 �

�
�

�
�

��	

���

�

�
�

�
�

���

�	�

Automatenkast 

9 modulen

��




�
�

���

���

��
�

Automatenkast 

12 modulen

��

��
�

�	
�

���

���

��
�

���

Automatenkast 

2 x 12 modulen

��

��


�
�

���

���

��
�

���

���

Automatenkast 

3 x 12 modulen

��

��
�

��
�

���

���

�
�

���

���

���

Automatenkast 

4 x 12 modulen

��




�
�

��

��

��
�

Automatenkast 

1 x 18 modulen

��

��


��
�

��

��

�
�

���

Automatenkast 

2 x 18 modulen

��

	
�

�
�

��

��

��
�

���

���

Automatenkast 

3 x 18 modulen

��

��

Afdekplaat voor verdeelkasten

12-54 modulen boven en beneden aangebouwd

��

��

Door de draagrails 180° te draaien kan de inbouwdiepte onder de aanraakbeveiliging met 

59 mm worden vergroot. Er zijn geen aanvullende componenten noodzakelijk.

Wandbevestiging voor schroeven tot 4,5 mm doorsnede.
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Zijdelingse koppeling behuizing

KG 9001 KG 9002 KG 9003

Automatenkasten kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:
- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automatenkasten

3 modulen

Automatenkasten

4.5 modulen

Automatenkasten

6 modulen

Automatenkasten

9 modulen

KV-verdeelkasten kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:
- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automatenka-

sten

12 modulen

Automatenka-

sten

2x12 modulen,

KV 9220,

KV 9220 M

Automatenka-

sten

3x12 modulen,

KV 9330,

KV 9330 M

KWh-

meterkast

KV 9338

KV 9337

KV lege kast 

4x12 modulen

KV 9440

KV 9440 M

KV lege kast

4x12 modulen

KV 9440,

KV 9440 M

Automatenkasten

12 modulen

Automatenka-

sten

18 modulen

Automatenka-

sten

2 x 18 modulen,

KV 9230,

KV 9230 M

Automatenkasten

3 x 18 modulen,

KV 9350

KV 9350 M

Automatenkasten

18 modulen
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Klemmen

PE- en N- FIXCONNECT®-insteek-klemmen
Aansluitvermogen van PE- en N-klemmen

aantal geleiders per pool

Klemmen max. 
aantal van - tot max.

max. 
aantal van - tot max.

kooiklemmen 25 mm²

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2.5 mm2, sol

  1.5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2.5 mm2, f

  1.5 mm2, f

insteekklemmen 4 mm²

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1,5 - 4 mm2, f

Zonder andereindhuls; de kleminrichting moet bij het invoeren 

van de ader met een werktuig geopend worden.

}
Let op:getest als 

verbindingsklem voor 

meerdere aders van 

gelijke doorsnede 

voor toepassing in één 

stroomketen.

Nominaalstroom: 80 A   
De schroefklemmen zijn tegen zelfblokkering beveiligd.
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Klemmen

Aantal DIN-rails PE-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

N-PE aansluitrail en aantal aansluitingen

PE-klem voor koperleidingen

N klem voor koperleidingen

Aantal DIN-rails N-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2
 Insteek-

       brug

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Normen

-  IEC 60 439-3, EN 60 439-3,

... schakelapparatuur-combinatie 

die toegankelijk is voor elektrotechnische leken - installatieverdelers 

-  IEC 60 999, verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefverbindingsklemmen en schroefl oze verbindingsklemmen voor elektrische koperleidingen

- EN 60 529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Beschermingsgraden door behuizing (IP-code)

KV-verdeelkasten voldoen aan de volgende normen en bepalingen:
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

KV-verdeelkasten
PS polystyreen

KV PC verdeelkasten
PC polycarbonaat

KV
Automatenkasten 
en KWh-meter-
kast

Lege kast Kabelinvoeren 
ESM ..., 
EVS 16

KV PC
Automatenkasten

Kabelinvoeren
AVS 16

Toepassingsgebied Uitvoering IP 54/65: 
Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstel-

ling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 

geschikt voor binnenopstelling, droog

Geschikt voor onbeschermde bu-

itenopstelling (ruwe omgeving en/of 

buiten).

Er moet echter rekening worden 

gehouden met de invloed van de weer-

somstandigheden op de geïnstalleerde 

apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage 

omgevingstemperaturen of condens-

vorming. Zie technische gegevens.

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 5° C

−

+ 60° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 5° C

+ 55° C

+ 70° C

− 40° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

  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 ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

V-2

fmoeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

V-2

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

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.


	00_Umschlag-vorne
	Umschlag_1
	Seite-2_NL_2013_Einklapper außen_nl.indd
	Seite-3_NL_2013_Einklapper innen_nl.indd
	Umschlag_4

	01_NL_2013_PR_Vorspann_nl_5_16.indd
	02_NL_2013_DK_nl_17_124.indd
	03_NL_2013_KV_nl_125_166.indd
	08_2013_Technik_nl.indd
	09_2013_Typen_nl_467_476.indd
	00_Umschlag-hinten
	Umschlag_5
	Umschlag_6


