
167

Installatieverdeler tot 250 A met deur
conform IEC 61 439-3 (VDE 0660-600-3)

„Installatieverdeler voor bediening door leken (DBO)“

- combineerbaar kastsysteem

- beschermingsgraad IP 66

- van polycarbonaat

- beschermingsklasse II, �

Snel, eenvoudig en slim plannen
www.                               .eu

NIEUW
beschermings-

graad IP 66

Montagevideo

i
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ENYSTAR
  Inhoud

Systeembeschrijving  170 - 171

Systeemopbouw / Behuizingswand  172 - 173

Voorbeelden van combinaties  174 - 175

Installationsverteiler conform IEC 60 439-3 tot 250 A, 

Toegang en bediening  176 - 177

Programmaoverzicht: Bediening en toegang ook door leken  178 - 179

Programmaoverzicht: Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon  180 - 181

KWh-meterkast  200

kWh-meterkast met meterbord voor inbouw van elektronische kWh-meter (eHz)  201

Automatenkast

voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63 A 

volgens DIN 43880

met PE- en N-klemmen

9 - 54 modulen  194 - 197

Automatenkast

voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100 A 

volgens DIN 43880,

zonder PE- en N-klem

12 - 54 modulen  198 - 199

Klemmenkast  199

Lege kast 
deursluiting met handbediening
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

met transparante deur  182 - 184

met ondoorzichtige deur  185 - 187

Lege kast 
deursluiting met gereedschapsbediening
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

met transparante deur  188 - 190

met ondoorzichtige deur  191 - 193
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  Inhoud

Railsysteemkast met zekeringhouders 

met opbouw

met zekeringhouders tot 63 A, Neozed  202

met patroonlastscheiders NH 00C  203

Railsysteemkast

5-polig verzamelrailsysteem, 250 A  204

afdekkingen en zekering apparatuur  205

accessoires (aansluitklemmen voor rails)  206 - 207

component opties  208

Voedingsschakelaarkast

met hoofdschakelaar conform IEC 60 947-2  213

Lastscheiderkast

met lastscheider conform IEC 60 947-3  210 - 212

NH-patroonlastscheiderkast 

met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3  209

Nadere informatie en planningshulp (bijv. CAD-onderdeelbibliotheken) 
vindt u op het internet onder www.hensel-electric.de 

Accessoires  215 - 234

Technische gegevens  236 - 254

Plannen en voorbereiden met de configurator

  www.enyguide.eu  245 - 247

Montage  248 - 253

Controle  254
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  Systeembeschrĳ ving

Installatieverdeler tot 250 A met deur
combineerbaar kastensysteem
dubbelgeïsoleerde kast, beschermingsgraad IP 66, van polycarbonaat

voor de bouw van distributieverdelers tot 250 A 

voor bediening door leken (DBO)

conform IEC 61 439-3

Installatieverdeler tot 250 A met deur
 voor beschermde buitenopstelling

 stofdicht en straalwaterdicht (IP 66)

 beschermingsklasse II �
 kleur: grĳ s, RAL 7035

Deuren
 alle kastmaten met deur

 transparant of ondoorzichtig

 scharnieren links of rechts te monteren

 verzegelbaar

 afsluitmogelijkheden: afsluitbaar, of met de hand of met gereedschap te openen

 bediening van de apparatuur achter de deur met afdekplaat

 geen uitstekende aandrijvingen 

Snelle kastverbinding
 open kastwanden 

die met afsluitplatensets snel en eenvoudig kunnen worden gesloten

 geïntegreerde afdichtingen

 betrouwbare kastverbindingen

Voorgemonteerde functiekast
  functiekast met afdekking als bescherming tegen aanraken

  Connection Box voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moeten 

worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars

 EMV-gekeurd railsysteem

 N-geleider met dezelfde nominale stroom als de fasegeleiders 

 monteerbare zekering apparatuur

 kabelinvoer via aanbouwfl ens, tot 72 mm kabeldiameter

Combineerbaar kastensysteem met deur

Bediening van de apparaten achter de deur 

met aanraakbeveiliging

Snelle kastverbinding

Voorgemonteerde functiekast

Hoofdrailsysteem standaard EMV-gekeurd, met N/PEN-geleiders in het bereik van de 

fasegeleiders en met dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als de fasegeleiders
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� �

��

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: 

voor distributie volgens IEC 61 439-3: -5° C tot 35° C, max. + 40° C

Vochtigheid: 50% bij 40° C, 100% bij 25° C

voor lege kast: - 25° C tot + 70° C

Door de ingebouwde apparaten kunnen de maximale 

omgevingstemperaturen worden beperkt.
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Montage

 

De kasten zĳ n geschikt voor beschermde buitenopstelling.
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersom-

standigheden op de bedrĳ fsmiddelen.

Isolatie
Dubbelgeïsoleerde kast

(beschermingsklasse II) �

Slagvastheid
Beschermingsgraad voor mechanische belasting IK 08 (5 Joule) 

conform DIN EN 50 102

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen 
en aanraking

Stofdicht 

Beschermingsgraad IP 66

Bescherming 
tegen water

Straalwaterdicht

Beschermingsgraad IP 66

Nominale elektrische 
waarden

nominale stroom: 250 A

Nominale isolatiespanning: AC 690 V, DC 1000 V 1), VDE 0110 

1) *De nominale isolatiespanning kan door de ingebouwde apparatuur lager liggen.

Materiaal: Polycarbonaat

Brandbestendigheid
Gloeidraadtest 960 °C

conform IEC 60 695-2-11

zelfdovend, moeilĳ k ontvlambaar
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alUV-bestendigheid
UV-bestendig volgens DIN EN 61439-1, paragraaf 10.2.4

Het materiaal is op UV-bestendigheid getest.

Chemische 
resistentie

Resistentie tegen

zuren en logen van 10%, 

benzine en minerale olie

Toxisch gedrag Vrĳ  van siliconen en halogenen
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Automatenkast

met afsluitplaaten

Aanbouwflenzen apart 

bestellen

KWh-meterkast

Railsysteemkast 

met zekeringhouders

Railsysteemkast

NH-patroonlast-

schakelaar

Schakelaarkast 

met lastscheiders en met 

vermogensschakelaar

Automatenkast

Lege kast

Combineerbare 
Installatieverdeler met deur

Combineerbare kast met deur
en afsluitplaaten

Functiekasten

Lege kasten 

met afsluitplaaten

Anbaufl ansche separat 

bestellen

Afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aan-

bouwflenzen apart bestellen

Naast de standaard-gereedschapsbediening 

voor sleufschroevendraaier kunnen deuren 

met 3-hoekig 8 mm, 4-kantig 8 mm of dub-

bele baard worden afgesloten. Alle vier af-

sluittypen worden met de multikey bediend.
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Combineerbare kast met 
deur en afsluitplaaten

  4 kastmaten: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm en 

546 x 366 mm

Combineerbare 
Installatieverdeler 
met deur

  modulaire kastopbouw in 

raster van 90 mm

   4 kastmaten: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm und 

540 x 360 mm

  snel en eenvoudig aaneen 

te bouwen tot grotere 

combinaties

 
Installatieverdeler 
Behuizingswand

Wand 1  (180 mm)
Wandopening: 

100 x 80 mm

Wand 2  (270 mm)
Wandopening: 

190 x 80 mm

Wand 3  (360 mm)

Wandopening: 

280 x 80 mm

Wand 4  (540 mm)
Wandopening:

2 x 190 x 80 mm

Toewijzing van de 
kastwanden

De toewijzing van de kastwan-

den gebeurt via de wandpic-

togrammen die aan de diverse 

producten zijn toegewezen. 

De individuele cijfers  1  geven 

aan om welke wand het gaat.

Wand
2

2
4 4

Kastwanden 

gesloten met afsluitplaten

Lege kast en 

automatenkast ook met afsluitplaten voor 

het sluiten van de kastwanden.

Kastdieptes

1
8

6

bij handbediening

bij gereedschapsbediening

��
�

��
���

Verhogingsrand
voor uitbreiding van de 

inbouwdiepte met 50 mm

bij handbediening

bij gereedschapsbediening

��� �	�

��
�

�	
�

�

�

��

(Maten in mm)
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Systeemopbouw
Voorbeelden van combinaties

In alle richtingen te combineren en uit te reiden

Flexibiliteit is een beslissende 

factor in de elektro-installa-

tie, want de eisen worden 

steeds zwaarder. 

ENYSTAR-kasten kunnen naar 

wens worden gecombineerd en 

gerangschikt om het systeem op 

Connection Box

Alle kasten hebben een grote 

deur, waardoor de elektrische 

functies goed toegankelĳ k 

zĳ n.

fl exibele wĳ ze aan de individuele 

eisen ter plaatse aan te passen: 

combinaties naast elkaar of 

boven elkaar.

Alle kasten hebben een grote 

deur, waardoor de elektrische 

functies goed toegankelĳ k zĳ n.

Met de ENYSTAR Connection 

Box kunt u gemakkelijk en snel 

apparaten inbouwen die van bui-

ten moeten worden bediend. 

Daarbij horen bijv. CEE-contact-

dozen, knoppen, schakelaars en 

aanraakschermen. 

De Connection Box wordt 

gemonteerd met veilige steek-

verbindingen. 

De nieuwe ENYSTAR Con-

nection Box is verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen en 

standaardvoorzieningen.

Verschillende zekering appara-

ten, zoals D 02 zekeringhou-

ders voor railmontage of 

NH-patroonlastscheiders kun-

nen net als aansluitklemmen 

voor rail in één kast worden 

gecombineerd.

Combinaties 

boven elkaar

Combinaties 

naast elkaar

Voorbeeld 2:

Installatieverdeler 

met 125 A-voeding, 

36 modulen (3 x 12 x 18 mm)  

met klemmenkast voor PE en N

Voorbeeld 1:

Installatieverdeler met 

72 modulen (6 x 12 x 18 mm),

combinatie behuizing van twee 

FP 1318 met afsluitplaten

Installatieverdeler

1

2

uitbreidbaar
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Voorbeelden van combinaties
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ENYSTAR
Eisen aan installatieverdelers 
in werkplaatsen en industrie

Algemene eisen aan installatieverdelers:

1.  Duidelijke scheiding tussen gedeelten voor be-
diening door leken en toegang voor vakbekwame 
personen

  Bij installatieverdelers vereist de norm daarom bijzon-

dere veiligheidsmaatregelen voor gedeelten waar leken 

toegang tot hebben:

 -  Actieve onderdelen moeten met aanraakbeveiliging 

worden afgeschermd.

 -  Apparaten die alleen door vakbekwame personen 

mogen worden bediend, moeten in een apart gedeelte 

worden ondergebracht dat alleen met gereedschap te 

openen is.

2.  Snel en veilig bedienen van de voorziene appara-
ten, bijv. rij-inbouwapparaten en zekeringen

3.  Deuren voor alle kastgrootten, 
zodat leken ze eenvoudig kunnen bedienen.

Installatieverdelers worden 

meestal in de buurt van de 

werkplek gebruikt. Ze kennen 

vele toepassingen. 

Hierbij moeten de betreffende 

eisen worden nagevolgd die 

voortkomen uit de plek van 

montage.

Verdere bijzondere eisen voor het ge-
bruik in werkplaatsen en industrie:

1.  Hoge beschermingsgraad IP 66
Stofdicht en tegen water beschermd

2.  Robuust materiaal voor gebruik in 
ruwe omgevingen
hoogwaardige thermoplast voor hoge 

mechanische belasting 

3.  Corrosiebestendigheid
Materiaal bestand tegen corrosie door 

luchtvochtigheid of industriële processen
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Installatieverdelers tot 250 A met deur 
voor werkplaats en industrie

Modulaire verdelers voor de speciale vereisten in industrie en werkplaats...

... en met duidelijk gescheiden functionele 
gedeelten!

  Modulaire bouwwijze voor duidelijke scheiding van 

toegangs- en bedieningsgedeelten voor vakbe-

kwame personen en leken 

 Grote, transparante deuren voor een snelle controle 

en gemakkelijke bediening van de inbouwapparaten

  Snel openen en sluiten van de deuren  

 Op elk moment uitbreidbaar, modulair systeem

 Dubbelgeïsoleerde behuizing, 

beschermingsklasse II � 

 hoge beschermingsgraad IP 66: 

stofdicht en tegen water beschermd

  corrosiebestendige behuizing door 

hoogwaardig isolatiemateriaal

  Hoge mechanische hardheid JK 08 

voor hoge belasting in werkplaats en 

industrie

Tot de volgende gedeelten mag alleen een vakbe-
kwaam persoon toegang hebben:

 Voeding

 Voorzekeringen

 Uitgangsklemmen

Daarom is de toegang alleen met geschikt gereed-
schap mogelĳ k.  

De leek mag hier geen toegang hebben.
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1.  Alleen installatie-inbouwapparaten, zoals rij-inbouw-

apparaten, zekeringelementen tot 63 A, belasting-

sschakelaars en IT-componenten zijn toegelaten. 

Hiervoor is gereedschapsbediening niet noodzake-

lijk.

2.  Volledige aanraakbeveiliging IP XXC : 
Andere schakelapparaten moeten achter aparte 

deksels of deuren worden ingebouwd, die alleen met 

gereedschap kunnen worden geopend.

  Optioneel kan de deursluiting ook afsluitbaar worden 

gebruikt.
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  Programmaoverzicht
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

Automatenkast 
voor apparaten tot 63 A
met PE- en N-klemmen
pagina 194 - 197

FP 1109
1x9x18 mm

FP 1108
1x9x18 mm

met afsluitplaten

FP 1219
2x12x18 mm

FP 1418
3x17x18 mm

met afsluitplaten

FP 1408
2x27x18 mm

met afsluitplaten

FP 1218
2x12x18 mm

met afsluitplaten

FP 1319
3x12x18 mm

FP 1318
3x12x18 mm

met afsluitplaten

FP 1409
2x27x18 mm

FP 1211
1x12x18 mm

voor veiligheids-

hoofdschakelaar

Automatenkast voor de inbouw van DIN-railcomponenten conform 

DIN 43 880 van 9 tot 54 modules. 

Automatenkast 
voor apparaten tot 100 A
zonder PE- en N-klem
pagina 198 - 199

FP 1211
1x12x18 mm

voor veiligheids-

hoofdschakelaar

met PE- en 
N-klemmen

FP 1439
2x27x18 mm

FP 1349
3x12x18 mm

FP 1249
2x12x18 mm

FP 1101
1x12x18 mm

FP 1100
Behuizing met 

klemmen

Lege kast 
met transparante deur 
pagina 182 - 187

Lege kast 
met ondoorzichtige deur
pagina 188 - 193

Lege kast voor uiteenlopende elektrotechnische apparatuur, ofwel direct via montage 

op de bodem van de kast, ofwel op DIN-rail resp. montageplaten. 

Inbouwapparaten moeten geschikt zĳ n voor leken of moeten worden 
afgeschermd.

FP 0140
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0141
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0240
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0241
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0340
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0341
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0440
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0461
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0150
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0151
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0250
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0251
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0351
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0450
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0451
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0471
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0350
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0441
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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179

KWh-meterkast
pagina 201

FP 2212

voor inbouw van 

1 elektronische 

kWh-meter (eHz)

FP 2213
voor inbouw van 

2 elektronische 

kWh-meter (eHz)

Meterkast voor toepassing in het onge-

meten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrĳ f. 

Kast verzegelbaar.

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.

Railsysteemkast
met zekeringhouders 
tot 63 A, Neozed
pagina 202

FP 3435 
250 A, 5-polig

11 D0 2 

met aansluit-

klemmen

FP 3235 
250 A, 5-polig

4 D0 2 

met aansluit-

klemmen

Lastscheiderkast
pagina 210 - 212

FP 5101      63 A
3-polig, PE + N

FP 5201
125 A 

3-polig, PE + N

FP 5103      63 A
4-polig + PE

FP 5102    100 A
3-polig, PE + N

FP 5104    100 A
4-polig + PE

FP 5202
125 A 

4-polig, PE

FP 5211
160 A 

3-polig, PE + N

FP 5312
250 A 

3-polig, PE + N

FP 5213
160 A 

4-polig + PE

Lastscheiderkast met lastscheider 

conform IEC 60 947-3.
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Lege kast 
met transparante deur 
pagina 188 - 190

Lege kast voor uiteenlopende elektrotechnische apparatuur, ofwel direct via montage 

op de bodem van de kast, ofwel op DIN-rail resp. montageplaten. 

FP 0100
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0101
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0210
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0211
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0310
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0311
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0400
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0401
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0411
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

KWh-meterkast
pagina 200

FP 2312
voor inbouw van 2 

meters of  

1 meter + 1 DIN-rail

FP 2211
voor inbouw 

van 1 meter

FP 0120
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0121
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0230
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0231
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0331
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0420
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0421
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0431
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

Lege kast 
met ondoorzichtige deur 
pagina 191 - 193

FP 0330
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

Meterkast voor toepassing in het onge-

meten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrĳ f. 

Kast verzegelbaar.

Railsysteemkast
pagina 204 - 205

FP 3402 
250 A, 5-polig

FP 3212 
250 A, 5-polig

FP AP 21 
Afdekking voor ze-

kering apparatuur

uitsparing: 12

FP AP 41 
Afdekking voor ze-
kering apparatuur
uitsparing: 
10 + 16

FP BA 70 
Blinde afdekking 

h 160 x b 126 mm

uitsparing: 7

NH RT 00C
NH 00C-patroon-

lastscheider, 3-polig, 

125 A

uitsparing: 5

ZS RS 18
D0 2-zekering-

houder 63 A

uitsparing: 2

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.
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Railsysteemkast
met patroonlastscheiders 
pagina 203

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.

FP 3226 
250 A, 5-polig

1 NH 00C 

met aansluit-

klemmen

FP 3426 
250 A, 5-polig

2 NH 00C 

met aansluit-

klemmen

NH-patroonlastscheiderkast
pagina 209

FP 4211 
1xNH 00C, 125 A

 3-polig, PE + N

FP 4212 
2xNH 00C, 125 A 

3-polig, PE + N

FP 4312 
1xNH 1, 250 A

3-polig, PE + N

NH-patroonlastscheider-kast met pa-

troonlastscheider conform

IEC 60 947-3.

Vermogenschakelaar-
behuizing
pagina 213

FP 5216
160 A 

3-polig, PE + N

FP 5325
250 A 

3-polig, PE + N

Vermogenschakelaarkast met vermo-

gensschakelaar conform 

IEC 60 947-2, met overbelasting- 

en kort-sluitingbeveiliging.
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Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0140 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 0141 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

1
8
6

186

 FP 0240 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 0241 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 186

3
6
6



183

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0340 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

5
4
0

186

 FP 0341 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

5
4
6

186

 FP 0440 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

186

 FP 0441 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

546

3
6
6

186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



184

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0461 

     

Wand
3

3
4 4

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

5
4

6

366 186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



185

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0150 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 0151 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

1
8
6

186

 FP 0250 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   kastgrootte 2
   met ondoorzichtige deur
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 0251 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 186

3
6
6

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



186

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0350 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

5
4
0

186

 FP 0351 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

5
4
6

186

 FP 0450 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

186

 FP 0451 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

546

3
6
6

186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



187

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0471 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

5
4
6

366 186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



188

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0100 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0

 FP 0101 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

1
8
6

 FP 0210 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 0211 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

3
6
6



189

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0310 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0

 FP 0311 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

5
4
6

 FP 0400 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

 FP 0401 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163546

3
6
6



190

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0411 

     

Wand
3

3
4 4

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163

5
4
6

366



191

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0120 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0

 FP 0121 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

1
8
6

 FP 0230 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 0231 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

3
6
6



192

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0330 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0

 FP 0331 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm,

 bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

5
4
6

 FP 0420 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

 FP 0421 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163546

3
6
6



193

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0431 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163

5
4
6

366



194

 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1109 

    

Wand
2

2
1 1

   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   met 1 rij
   kastgrootte 1
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

N PE

270

1
8
0

186

 FP 1108 

     

Wand
2

2
1 1

   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 1 rij
   kastgrootte 1
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

N PE

276

1
8
6

186

 FP 1219 

    

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   deursluiting met handbediening
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

125

270 186
3
6
0
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1218 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

PEN

125

276 186

3
6
6

 FP 1319 

    

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   kastgrootte 3
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

N
PE

125

125

270

5
4
0

186

 FP 1318 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   3-rijig
   kastgrootte 3
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

N
PE

125

125

276

5
4
6

186
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1409 

    

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm 

   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

125

N PE

186

 FP 1408 

     

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

125

N PE

546

3
6
6

186

 FP 1418 

     

Wand
3

3
4 4

   51 modulen: 3 x 17 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   3-rijig
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

125

125

N
PE

5
4
6

366 186
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

Montagevoorbeeld installatieverdeler:

2 x FP 1318
72 modulen: 6 x 12 x 18 mm
met afsluitplaten

���

���

���

���
2  x met 3 rijen

per PE/N aantal x doorsnede:

6 x 25 mm2, Cu

24 x 4 mm2, Cu

kastverbinders: 6 stuks

aanbouwfl ens apart bestellen

beschermingsgraad IP 66

Wand
2

2
4 4 Wand

2

2
4 4

 FP 1211 

    

Wand
2

2
3 3

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
voor veiligheidshoofdschakelaar 
   met 1 rij
   kastgrootte 2
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   afdekking verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

276 186

3
6
6
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 100 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1101 

    

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   kastgrootte 1
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 1249 

    

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

270 186

3
6
0

 FP 1349 

    

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   kastgrootte 3
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

150

270
5
4
0

186
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 100 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

100 A voeding
36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

�

��

���

���

���

Behuizing:

1 x FP 1349

1 x FP 1211

1 x FP 1100

Accessoires:

2 x FP VP 18

4 x FP VP 27

2 x FP VP 36

1 x FP FM 263

1 x FP FM 225

Montagevoorbeeld installatieverdeler:

Wand
2

2
1 1

Wand
2

2
3 3

Wand
2

2
4 4

 FP 1439 

    

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

540

3
6
0

186

 FP 1211 

    

Wand
2

2
3 3

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
voor veiligheidshoofdschakelaar 
   met 1 rij
   kastgrootte 2
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   afdekking verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

276 186

3
6
6

 FP 1100 

    

Wand
2

2
1 1

   Klemmenkast
per PE+N 12 x 1,5-16 mm², 1 x 4-35 mm², 
Cu 
   nominale stroom: 125 A
   kastgrootte 1
   met ondoorzichtige deur
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0 N

PE
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 ENYSTAR  
KWh-meterkast 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 2211 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 136 mm
met geïntegreerde metermontage en me-
termontageschroeven 
   kastgrootte 2
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 2312 

    

Wand
2

2
4 4

   max. inbouwdiepte 136 mm
met geïntegreerde metermontage voor 2 
meters en metermontageschroeven 
   of voor inbouw van 1 meter en een extra DIN-rail
   kastgrootte 3
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0
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 ENYSTAR  
KWh-meterkast 
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 2212 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 95 mm
met tellerveld voor de inbouw van 1 elektrici-
teitsmeter 
   kastgrootte 2
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   Lengte aansluitkabels: Toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 2213 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 95 mm
met tellerveld voor de inbouw van 2 elektrici-
teitsmeters 
   kastgrootte 2
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   Lengte aansluitkabels: Toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast met zekeringselementen 63 A, Neozed 
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 3235 

    

Wand
2

2
3 3

   Zekeringmaat 4 x 63 A, 3-polig 

   D0 2, E 18, pashulssysteem
   6 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   klembereik: 

aansluitklemmen 4-35 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 400 V 

270

3
6
0

PE

N

186

 FP 3435 

    

Wand
4

4
3 3

   Zekeringmaat 11 x 63 A, 3-polig 

   D0 2, E 18, pashulssysteem
   13 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   klembereik: 

aansluitklemmen 4-35 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 4
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 400 V 

PE

N

540

3
6
0

186

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast met lastscheider volgens EN 60 947-3, 
formaat NH 00C, 3-polig 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 3226 

    

Wand
2

2
3 3

   Zekeringmaat 1 x NH 00C, 3-polig 

   1 klem per PE+N
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   klembereik: 

aansluitklemmen 10-70 mm², Mi VS 100/160 

uitgangsklemmen 1,5-50 mm², trekbeugelklem
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

PE
N

270 163

3
6
0

 FP 3426 

    

Wand
4

4
3 3

   Zekeringmaat 2 x NH 00C, 3-polig 

   2 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   klembereik: 

aansluitklemmen 10-70 mm², Mi VS 100/160 

uitgangsklemmen 1,5-50 mm², trekbeugelklem
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 4
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

PE

163540

3
6
0

N

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 3212 

    

Wand
2

2
3 3

   Nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   kastgrootte 2
   5-polig
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   bruikbare breedte: 216 mm
   modules: 12
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

PE

N

 FP 3402 

    

Wand
4

4
3 3

   Nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   kastgrootte 4
   5-polig
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   bruikbare breedten: 180 mm en 288 mm
   modules: 10 en 16
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

PE

N

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Afdekkingen en beveiligingsapparaten 

 FP AP 21 

     Afdekking 
voor op te klikken zekeringapparatuur
voor kastgrootte 2 
   voor verzamelrailkast voor het uitrusten met zekeringapparaten 

NH RT 000 en ZS RS 18
   uitsparing: H 160 x B 216 mm
   modules: 12  

 FP AP 41 

     Afdekking 
voor op te klikken zekeringapparatuur
voor kastgrootte 4 
   voor verzamelrailkast voor het uitrusten met zekeringapparaten 

NH RT 000 en ZS RS 18
   uitsparing: H 160 x B 180 mm en H 160 x B 288 mm
   modules: 10 en 16  

 FP BA 70   

 Blinde afdekking
B 126 x H 160 mm  
   voor het afsluiten van lege plekken en aansluitklemmen voor 

verzamelrail 16-70 mm²
   kan worden bevestigd aan de afdekking voor zekeringapparatuur
   modules: 7
   deelbaar per 18 mm  

 NH RT 00C   

 NH 00C-lastscheider
aansluiting 1,5-50 mm², trekbeugelklem-
men, Cu 
   3-polig
   nominale stroom: 125 A
   B 90 x H 160 mm, modules: 5
   voor montage op rail
   voor railkoperdikte 5 mm en hartafstand 60 mm  

 nominale spanning  AC 690 V 

��
�

��

 ZS RS 18   

 D02-schroefpatroonhouder
aansluiting: 1,5-16 mm², Cu, 3-polig 
   nominale stroom: 63 A
   B 36 x H 160 mm, modules: 2
   voor montage op rail
   voor railkoperdikte 5 mm en hartafstand 60 mm  

 nominale spanning  AC 400 V 

��
�

��
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Type Doorsnede geleider Flexibel railkoper Rail

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm

KS 35 F 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 70 F 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu * 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

AM RK 150 Aansluitmodule 35-150 mm²
 voor montage in railkasten met afdekking 
  5-polig
 uitsparing: 8

L1-L3, N:  35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 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 geleideruiteinde 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.

 ENYSTAR  
Aansluitklemmen voor railsystemen 

 Aansluitklemmen voor railsystemen
voor Cu-leidingen, massief (sol), meerdraads (s), flexibel (f) met 

gasdicht geperste adereindhuls en voor gelamelleerd railkope
 NB:

om de isolatievastheid in stand te houden, moet tussen verschillende poten-tialen 10 mm lucht wor-

den gelaten. Tussen actieve metalen delen en inactieve geleidende metalen delen moet 15 mm lucht 

worden gelaten.
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Breedte Aantrekmoment
klemme

Inbouw in rail-
kast ...

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 
en blinde afdekking

��
�
��
��
��

��
�
��
��
��

11 mm 4 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

16 mm 6 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

21 mm 10 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

34 mm 12 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

34 mm 40 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

144 mm  12,0 Nm L1-L3, N 

 10,0 Nm PE 
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Zekering apparatuur en aansluitklemmen voor rail

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212
12 PLE

FP 3402
10 PLE + 16 PLE

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18
2 PLE

NH RT 00C
5 PLE

FP BA 70
7 PLE

5x
KS 16 F
3 PLE

5x
KS 35 F
3 PLE

5x
KS 70 F
6 PLE

AM RK 150
8 PLE

��
�
��
��
��

Bediening 
door leken

Bediening 
alleen door 
vakbekwaam 
persoon

Apparatuurmogelijkheid van railkasten 

met afdekkingen, met zekering apparatu-

ur en aansluitklemmen voor rails

 ENYSTAR  
Apparatuurmogelĳ kheden van railkasten 

Apparatuurmogelijkheid van railkasten 

hzonder afdekkingen, metaansluitklem-

men voor rail.

FP 3212
12 PLE

FP 3402
10 PLE + 16 PLE

��
�
��
��
��

5x
KS 16 F
3 PLE

5x
KS 35 F
3 PLE

5x
KS 70 F
6 PLE

5x
KS 150 F
8 PLE

Aansluitklemmen voor rail

PLE = uitsparing

PE

N

L1

L2

L3

PLE = uitsparing
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 ENYSTAR  
NH-patroonlastschakelaar
patroonlastschakelaar conform IEC 60 947-3 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 4211 

    

Wand
2

2
3 3

   1 x NH 00C, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting: 2,5-50 mm² kooiklem, Cu
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   kastgrootte 2
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

N PE

270 163

3
6
0

 FP 4212 

    

Wand
2

2
3 3

   2 x NH 00C, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting: Toevoer 2,5-35 mm² kooiklem, Cu, 

 aansluiting: Afvoer 2,5-50 mm² kooiklem, Cu 
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met brug voor splitsing van de inkomende kabel
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   kastgrootte 2
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

N PE

270 163

3
6
0

 FP 4312 

    

Wand
2

2
4 4

   1 x NH 1, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting M 10 / Mi VS 250+VA 400 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   kastgrootte 3
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

200 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

270 163

5
4
0

N PE
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5101 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 63 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

N PE

63A

270

1
8
0

186

 FP 5103 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 63 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

63A

270

1
8
0

186

 FP 5102 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 100 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  40 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

N PE

100A

270

1
8
0

186
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5104 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 100 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  40 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

100A

270

1
8

0

186

 FP 5201 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 125 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  55 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  125 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PEN

270 186

3
6
0

 FP 5202 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 125 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  55 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  125 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

270 186

3
6
0
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5211 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  75 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PEN

270 186

3
6
0

 FP 5213 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 160 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  75 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

270 186

3
6
0

 FP 5312 

    

Wand
2

2
4 4

   Schakelaar 250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 3
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  132 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  250 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

PEN

270

5
4
0

186
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 ENYSTAR  
Voedingsschakelaarkast
voedingsschakelaars volgens IEC 60 947-2 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 5216 

    

Wand
2

2
3 3

   160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 112-160 A 

270

3
6
0

PEN

163

 FP 5325 

    

Wand
2

2
4 4

   250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 150 mm² Cu of Mi VS 250
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 3
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 175-250 A 

270

5
4
0

PEN

163
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 ENYSTAR  
Accessoires 

Connection Box 215

Verhogingsrand, DIN-rails, afstandhouder 216

Montageplaat, bevestigingsschroef 217

Afdekkingen gesloten, 

Verzegelingsinrichtung afdekkingen  218

Scheidingswanden, afdekstroken 219

Klemmen 220 -  222

Schakeltoebehoren, aansluitklemmen 223

Aansluitklemmen voor railsystemen 224 -  225

Railkoper, railsteun, fl exibel railkoper 226

Wandplaat, afsluitplaten   227

Ventilatierooster, drukcompensatie-element 228

Set afsluitplaten 229

Aanbouwfl enzen 230 -  232

Beschermkap 232

Kastverbinding, verzegelingsinrichtignen, 

Ombouwset deursluiting 233 

Driehoekige sleutel, stofwerende afdekking, 

Bevestigingsbeugels, montagerail 234
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 FP CB 210 

       Connection Box 

   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moe-

ten worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars  

270
215

158

1
8
0

45

12
5

 FP CB 211 

       Connection Box
2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

16A 16A

12
5

 FP CB 213 

       Connection Box
2 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

32A 32A

12
5

 FP CB 216 

       Connection Box
1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
4 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veer-

klemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158
1
8
0

16A

12
5

 FP CB 218 

       Connection Box
6 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veer-

klemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

12
5
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 FP ZR 30   

 Verhogingsrand
voor ENYSTAR-kasten van maat 3 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm
   incl. bevestigingsmateriaal
   geschikt voor inbouw van de afdekking FP AP 30 in verschillende 

inbouwdieptes  

50

5
4
0

270

 FP ZR 40   

 Verhogingsrand
voor kastgrootte 4 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm
   incl. bevestigingsmateriaal
   geschikt voor inbouw van de afdekking FP AP 40 in verschillende 

inbouwdieptes  

50540

3
6
0

 FP TS 27   

 DIN-rail
lengte 216 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 1, 2 en 3
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP TS 36   

 DIN-rail
lengte 306 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 2 en 4
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP TS 54   

 DIN-rail
lengte 486 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 3 en 4
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP DS 02   

 Afstandhouder
hoogte: 29,5 mm of 53,5 mm 
   voor de montage van ENYSTAR-DIN-rail
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven voor kastbodem  
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 ENYSTAR  
Accessoires 

Voorbeeld:

 FP MP 10 

    Montageplaat
B 216 x H 126 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 1, 2 en 3
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 20 

    Montageplaat
B 216 x H 306 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 2, 3 en 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 30 

    Montageplaat
B 216 x H 486 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 3 en 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 40 

    Montageplaat
B 486 x H 306 mm 
   voor ENYSTAR lege kasten van maat 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP BZ 13   

 Bevestigingsschroef
lengte 13 mm 
   voor montage op kastbodem
   voor materiaaldikten van 2,5 tot 4 mm
   zelftappend
   verzinkt  
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 ENYSTAR  
Accessoires 

Voorbeeld:

 FP AP 10 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 130 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 1
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 20 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 310 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 2
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 30 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 490 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 3
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 40 

     Afdekking gesloten
B 490 x H 310 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 4
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP PL 2   

 Verzegelingsinrichting afdekking
In te bouwen in alle kasten, behalve kasten 
voor DIN-railcomponenten REG 
   voor inbouw achteraf
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven  
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 FP TW 18 

    Scheidingswand
180 mm 
   om tussen kasten te steken  

 FP TW 27 

    Scheidingswand
270 mm 
   om tussen kasten te steken  

 FP TW 36 

    Scheidingswand
360 mm 
   om tussen kasten te steken
   behalve tussen twee railkasten  

 AS 12 

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

voor materiaaldikten tot 3 mm  

 AS 18 

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

voor materiaaldikten tot 3 mm  
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 FC PN 20   

 PE- en N-klem
per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 24   

 PE- en N-klem
per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 12 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 36   

 PE- en N-klem
per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 12 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 54   

 PE- en N-klem
per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 51   

 PE- en N-klem
per PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 FC PE 10   

 PE-klem
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 054   

 PE-klem
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 12 TE, 3 x 12 TE, 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 051   

 PE-klem
8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 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   
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 KKL 34   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1,5-25 mm² voor L1-L3 
   3-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 61 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 48   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1.5-25 mm² voor L1-L3, 
8 x 1.5-25 mm² voor N 
   4-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 54   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1,5-25 mm² voor L1-L3, 
4 x 1,5-25 mm² voor N, 
4 x 1,5-25 mm² voor PE 
   5-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4
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 ENYSTAR  
Accessoires 

 Mi HS 20   

 Hulpcontact
2 wisselcontacten welke achteraf zijn te 
monteren aan lastschakelaars 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   2-polig
   aansluiting met vlaksteekstekkers 6,3 mm  

 MK 0107   

 wissel-hulpcontact
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   1-polig
   de hulpschakelaars kunnen naar gelang hun plaats in de vermo-

gensschakelaar verschillende functies melden
   vermogensschakelaar 160/250 A = 2x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend
   vermogensschakelaar 400/630 A = 3x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend + 1x foutmelding  

 MK 0106   

 nominaalwaarde instelling
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij een spanning van meer dan 0,7 U

n
 worden de hoofdcontacten 

van de vermogensschakelaar geopend  

 MK 0105   

 onderspanningsafschakelaar
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij het terugvallen van de stuurspanning onder 0,35 - 07 x U

n
 worden 

de hoofdcontacten van de vermogensschakelaar geopend 
   het sluiten van de contacten kan pas weer plaatsvinden bij een 

spanning boven 0,85 x U
n
.   

 VA 400   

 Railkoper-aansluitklem tot 400 A 
   Klem voor het direct aansluiten van gelamelleerd railkoper 

(Mi VS 250 en Mi VS 400)
   aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10  

 aandraaimoment klem  8,0 Nm 

 DA 185   

 Aansluitklem 
   voor montage aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10
   klembereik: 16-185 mm² s (rond), Cu 16-185 mm² s (sector), Cu 

16-185 mm² sol(rond), Cu 16-185 mm² sol (sector), Cu  

 aandraaimoment klem  25,0 Nm 
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Type Doorsnede geleider Flexibel railkoper Rail

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm

KS 35 F 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 70 F 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu * 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

AM RK 150 Aansluitmodule 35-150 mm²
 fvoor montage in railkasten met afdekking 
  5-polig
 uitsparing: 8

L1-L3, N:  35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 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 geleideruiteinde 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.

 Aansluitklemmen voor railsystemen
voor Cu-leidingen, massief (sol), meerdraads (s), flexibel (f) met 

gasdicht geperste adereindhuls en voor gelamelleerd railkope
 NB:

om de isolatievastheid in stand te houden, moet tussen verschillende poten-tialen 10 mm lucht wor-

den gelaten. Tussen actieve metalen delen en inactieve geleidende metalen delen moet 15 mm lucht 

worden gelaten.
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Breedte Aantrekmoment
klemme

Inbouw in rail-
kast ...

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 
en blinde afdekking
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144 mm  12,0 Nm L1-L3, N 

 10,0 Nm PE 
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 Mi SS 22   

 Railsystemen 12 x 5 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 250 A als N/PE, 

400 A als PE, bij ENYSTAR als L1-L3, N en PE 250 A  

 FP ST 25   

 Railsteun
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor inbouw in lege behuizing ENYSTAR
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   voor railsystemen 12 x 5 mm
   met bevestigingsschroeven  

��
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 Mi VS 100   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 100 A 
   voor elektrische verbindingen van 100 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 3 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 160   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 160 A 
   voor elektrische verbindingen van 160 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 250   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 250 A 
   voor elektrische verbindingen van 250 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 15,5 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  
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 FP WT 1   

 wandplaat 
   voor het koppelen van ongelijke behuizingwanden

(zie technische bijlage)
   voor gebruik in de onderste kastgedeelten
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP VP 18   

 Afsluitplaat
180 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VP 27   

 Afsluitplaat
270 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VP 36   

 Afsluitplaat
360 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  
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 FP BF 18 

    Ventilatierooster
180 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP BF 27 

    Ventilatierooster
270 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP BF 36 

    Ventilatierooster
360 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 BE 44 

     Ventilatie insert

 BM 32 

     Drukcompensatie-element 
voor uitbreekpoorten M 32
 voor het verminderen van condensatie door aanpassing van de druk 

in distributiesystemen
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
 wanddikte tot 8 mm
 met contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
 zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 42 liter (42000 cm³)kastvolume een 

drukcompensatie-element BM 32 worden ingezet
 voorbeeld: kast 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 liter,

aantal benodigde BM 32 = 1 stuk

66

1
5
,7

M32x1,5

3
0
,7
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 FP VS 10   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 1 
   2x voor kastwand 1 (180mm) en 2x voor kastwand 2 (270mm)
   met 8 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 20   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 2 
   2x voor kastwand 2 (270mm) en 2x voor kastwand 3 (360mm)
   met 8 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 30   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 3 
   6x voor kastwand 2 (270 mm)
   met 12 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 40   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 4 
   4x voor kastwand 2 (270 mm) en 2x voor kastwand 3 (360 mm)
   met 12 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  
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 FP FG 200   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 montagebreedte  240 mm 

 montagehoogte  92 mm 

 FP FG 222 

    Aanbouwflens
afdichtbereik Ø 6-30 mm 
   afdichtbereik 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 1 

x Ø 11-30 mm
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   met geïntegreerde kabelinvoertulen voor kabelinvoer  

 FP FM 225   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 16 tot M 25 
   uitbreekpoorten 7 x M 16/25, 13 x M 20/25
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 232   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 240   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 263   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 20 tot M 63 
   uitbreekpoorten 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 

1 x M 40/50/63
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  
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 FP FG 272 

    Aanbouwflens
afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FG 273 

    Aanbouwflens
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FG 282 

    Kabelinvoer
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   deelbaar
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   beschermingsgraad IP 65 alleen bij gebruik van een aanvullende 

trek- en drukontlasting (bijv. FP ZE 272)  

 FP GS 27   

 Brugverbindingsstuk
voor het invoeren van kabels via 2 kasten 
   uitneembaar
   voor behuizingwanden 270 mm:
   voor inbouw achteraf  

 FP ZE 272   

 Trekontlastingsbeugel
voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 
   kastwand 2 (270 mm)
   met bevestigingsschroeven  

 FP FG 300   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten 
   kastwand 3 (360 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 montagebreedte  330 mm 

 montagehoogte  92 mm 
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 FP FG 331 

    Aanbouwflens
afdichtbereik Ø 6-30 mm 
 a  fdichtbereik 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 

1 x Ø 11-30 mm
   kastwand 3 (360 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   met geïntegreerde kabelinvoertulen voor kabelinvoer  

 FP DB 27   

 Beschermkap
voor behuizingswand 270 mm 
   B 270 x D 245 mm
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP DB 36   

 Beschermkap
voor behuizingswand 360 mm 
   B 360 x D 245 mm
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 Mi DB 01   

 indplaat voor beschermkap 
   voor beschermkap van 150 mm en 300 mm breed  
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 FP GV 10 

    Kastverbinding 

   voor ombouw van bestaande installaties
   voor de verbinding van kasten of montage van aanbouwflenzen
   10 stuks  

 FP PL 3   

 Verzegelvoorziening 
   voor deurverzegeling
   voor inbouw achteraf
   2 stuks  

 FP TS 1   

 Deurslot-inzetstuk
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of gereedschapsbediening 
naar sleutelbediening 
   voor latere inbouw bij deursluiting met handbediening  

 FP TS 2   

 Reservesleutel 
   2 stuks  

 FP TW 1   

 Gereedschapsbediening
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar 
gereedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 FP TW 2   

 Gereedschapsbediening 
voor sleutel met dubbele baard
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar ge-
reedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 FP TW 3   

 Gereedschapsbediening 
voor 3-hoekige sleutel, 8 mm
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar ge-
reedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  
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 FP TW 4   

 Gereedschapsbediening 
voor 4-kantige sleutel, 8 mm
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar 
gereedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 US 1   

 Multikey 
   3-hoekig 8 mm, 4-kantig 8 mm, dubbele baard en sleuf  

 DS 1   

  Driehoekige sleutel 8 mm

 FP TA 1   

 Stofwerende afdekking
voor deursluiting nadat de gereedschaps- 
of sleutelbediening is verwijderd 
   voor inbouw achteraf
   10 stuks  

 FP AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  

 FP MS 1 

    Montagerail 

   voor wandmontage van ENYSTAR-verdelers tot 810 x 1260 mm
   met 8 schroeven, ringen en moeren voor kastbevestiging  

 lengte  1980 mm 

 materiaal  staalprofiel senzimirverzinkt en 

voorzien van structuurpoederlak 

 Lackstift RAL 7016 

    12 ml 
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Montage 248 -  253
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Gebruiks- en omgevingscondities 

Kast met deur en afsluitplaten
Lege kasten 

Functiekasten
FP 0... / FP 1... / FP 2... / FP 3... / 
FP 4... / FP 5... 

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de 

geïnstalleerde apparatuur, bĳ voorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. 

Zie technische gegevens.

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

–

+ 70° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

−   5° C

De omgevingstemperatuur daalt bij 

verdelerkasten door de ingebouwde 

apparaattechniek!

Relatieve vochtigheid Neem de installatie-instructies van de fabrikant 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
960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij 1)

siliconenvrij

halogeenvrij 1)

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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Schakelapparaatcombinaties zijn schakelinstallaties die zonder wezenlijke afwijkingen van het oorspron-

kelijke type of systeem volgens opgaaf van de oorspronkelijke fabrikant zijn samengesteld en bekabeld.

Om bĳ  ENYSTAR-verdelers aan deze voorwaarden te voldoen, moet op het volgende worden gelet:

1. De schakelkast moet bestaan uit kasten met typekeuring volgens deze lĳ st.

2.  De bedrading van de bedrĳ fsmiddelen moet worden uitgevoerd met doorsneden en typen geleider die 

staan aangegeven in de tabel “Maatbepaling van geïsoleerde geleiders in schakelkasten” (zie hoofdstuk 

Techniek).

3.  Nadat de schakelkast gereed is gemaakt, moet er een stuktest conform deze norm worden uitgevoerd.

4. Deze test moet door middel van een testprotocol worden bekrachtigd.

5.  De schakelkast moet van een fabrikantaanduiding worden voorzien.

 De handhaving van belangrĳ ke waarden zoals

- de bovenste temperatuurgrens

- de isolatievastheid

- de kortsluitvastheid

- de kortsluitvastheid van de aardedraad

 -  de IP-beschermingsgraden

 - de kruip- en luchtweg etc. zĳ n door typeproeven voor dit systeem aangetoond.

ENYSTAR-verdelers 
voldoen aan de eisen die 
IEC 61 439-3
(VDE 0660-600-3)

-  IEC 61 439-3, EN 61 439-3, DIN VDE 0660-600-3

... Schakelcombinaties waartoe leken toegang hebben 

- installatieverdelers

-  IEC 60 999, DIN EN 60 999, Verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefcontactpunten en schroefl oze contactpunten 

voor elektrische kopergeleiders

-  DIN EN 50 262

Metrische kabelwartels voor elektrische installaties

-  IEC 60 269

Laagspanningszekeringen

-  DIN 43 880

Inbouwapparatuur, afmetingen behuizing en bĳ behorende inbouwmaten

-  IEC 60 529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Beschermingsgraden door kast (IP-code)

-  EN 60 947-2

Laagspanningsschakelaars - deel 2, voedingsschakelaars

-  EN 60 947-3

 Laagspanningsschakelaars- deel 3

schakelaars, scheiders en combinaties schakelaars/scheiders

Normen en bepalingen

ENYSTAR
 Technische gegevens  
Normen en bepaligen 
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Gedetailleerde afmetingen in mm
 

FP 0461

FP 0471

FP 0241

FP 0251

FP 0341

FP 0351

FP 0441

FP 0451

FP 0141

FP 0151

FP 0240

FP 0250

FP 0340

FP 0350

FP 0440

FP 0450




��
�

��
��

���
���

��

�

�


�



�

�
�


�
�



�

���
���
��
���

��
��

���
���

��

�

�





��
�

��
�

��
�

�
�

��
�

�


�	�
���

�	�
�
�

�	�
���

�	�

�



�

�
�


�
�



�

�
�




��
�

��
��

���
���

��

�

�


��
��

���
���

��

�

�


�
��

��

�




�


��
�

��
�

��
�

�
�

��
�

��
��

���
���

��

�

�



 ��
�

�


����
�

��
�

��
�

�	�
���

�	�
�
�

��
��

���
���

��

�

�





��
�

��
�

��
�

�
�

��
�

�


�	�
���

�	�
�
�

�	�
���

�	�

�



�

�
�


�
�



�

�
�




��
�

��
��

���
���

��

�

�


��
��

���
���

��

�

�


�
��

��

�




�


��
�

��
�

��
�

�
�

��
�

��
��

���
���

��

�

�



 ��
�

�


����
�

��
�

��
�

�	�
���

�	�
�
�

FP 0140

FP 0150    

= beschikbare 

inibouwruimte
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FP 0411

FP 0431

FP 0211

FP 0231

FP 0311

FP 0331

FP 0401

FP 0421

FP 0101

FP 0121

FP 0210

FP 0230

FP 0310

FP 0330

FP 0400

FP 0420

FP 0100

FP 0120    
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 Technische gegevens  
 Apparaatinbouw, railsysteem 250 A
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Nominale elektrische waarden
Nominale isolatiespanning: AC/DC 690 V, VDE 0110

Overspanningscategorie: III

Verontreinigingsgraad: 3

Nominale 
stroom

Doorsnede 
rail

Materiaal Nominale piek-
stroombestendig-
heid dynamisch
Ipk

Nominale besten-
digheid korte-
duurstroom

A mm kA cos  I
CW

250 12x5 Cu 26 0,3 13 kA / 100 ms

Nominale stroom en kortsluitvastheid van de rail

Tip m.b.t. railkasten:

railsystemen van 250 A kunnen met de railverbinder FP SV 25 aan elkaar worden verbonden.

Inbouwdiepte voor 
apparaatinbouw in 
afdekking

Railsysteem 250 A
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
uitstraalbaar vermogensverlies van de ledige kasten 

Temperatuurverhoging (Δ) bij ENYSTAR behuizingen door vermogensverlies 
door weerstand van elektrische bedrijfsmiddelen

Kast-
grootte 1

Kast-
grootte 2

Kast-
grootte 3

Kast-
grootte 4

Kast-
grootte 1

Kast-
grootte 2

Kast-
grootte 3

Kast-
grootte 4

* *

* *

* met/zonder verhogingsrand

Niet-combineerbare kast

Gecombineerde behuizingen

* met/zonder verhogingsrand
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten 

Let op!

De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (
imax

) 

wordt bepaald door:

1.  maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische bedrijfmiddelen (let op 

de opgave van de fabrikant)

2. Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3.  Temperatuurbestendigheid van het materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc.

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies: (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de 

behuizing (
imax

):
z.B. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming binnenin de 

behuizing:

Δ = max
 - 

U
 = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de 

ingebouwde bedrijfsmiddelen inclusief bedrading 

(P
V
) gem. diagram:

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm):

Enkelvoudige behuizing: P
v
 = 36 W

Gecombineerde behuizing: P
v
 = 24 W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing (
i
)

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde bedrijfmid-

delen (P
V
): 

24 W

Opwarming binnenin de behuizing 

gem. diagram om:

Δ

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm): 

Enkelvoudige behuizing:  = 20 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 20 K = 45° C

Gecombineerde behuizing:  = 30 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 30 K = 55° C
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
Combinatie van kasten
 

Combinatie van kasten 
met kastverbindingen en 
wandverdelers

 Snelle montage

Alle vereiste afdichtingen zĳ n in de kastdelen 

geïntegreerd. De kasten worden eenvoudig aan 

elkaar verbonden door kastverbindingen in te 

steken. Hier is geen gereedschap voor nodig.

Er worden altĳ d voldoende kastverbindingen met 

de kasten meegeleverd. 

Voor ombouwen of uitbreiden van bestaande in-

stallaties kunnen als uitbreiding de kastverbindin-

gen FP GV 10 (set bestaat uit 10 stuks) worden 

gebruikt.

De verbinding van de kasten is niet slechts op 

kasten van gelĳ ke grootte afgestemd.

Met behulp van wandverdelers kunnen ook kas-

ten van verschillende groottes worden gecombi-

neerd.

De wandverdeler zorgt op de verbindingsplaatsen 

van de kasten voor een grote stabiliteit en stevig-

heid, beschermingsgraad IP 66.

Op deze plaatsen is voor combinaties 

van kasten een wandverdeler vereist.

kastgrootte 2 kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 3

kastgrootte 1 kastgrootte 2

kastgrootte 3 kastgrootte 2

kastgrootte 4

kastgrootte 2

kastgrootte 3

kastgrootte 1

kastgrootte 3

kastgrootte 1

kastgrootte 2

kastgrootte 1

kastgrootte 3
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
Combinatie van kasten 

Combinatie van kasten 
met kastverbindingen en 
wandverdelers
Insteken van kastverbindin-

gen voor een snelle koppe-

ling. 

Aanbrengen van wandverde-

lers voor het combineren van 

kastwanden van verschillende 

grootte.

Confi gurator ENYGUIDE 
ondersteunt de planningen 

ENYGUIDE bepaalt zelf-

standig de noodzakelĳ ke 

accessoires, zoals het aantal 

wandverdelers.

(Wandverdelers zĳ n in de 

afbeelding rood gekleurd.)

www.enyguide.eu
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Wandbevestiging

Buitenliggende RVS 
bevestigingsbeugels
voor uitwendige bevestiging 

van kasten

FP AL 40 (4 stuks)

Montagerail
Voor wandmontage van 

ENYSTAR-verdelers, 

staalprofi el, 

everingslengte 1.980 mm.

FP MS 1

NB:
monteer montagerail zo loodrecht mogelĳ k, 

om de kabels achter de verdeler te kunnen aanleggen.

Bevestig de montagerail bĳ voorbeeld 

met een lĳ mtang aan de rand van de tafel 

om de montagerails op de gewenste lengte te zagen.

���


� ���


�

Bevestigingsraster 
van de montagerail

Vervoer
Voor vervoer is het aan te bevelen om de verdelers tegen doorbuigen te beschermen. 

Schroef hiervoor de verdelers op een plank

of kanthout.

��

��

��

��
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
Ontwerpen en calculeren 

Grondslag is de opgegeven informatie over het uitrusten met apparatuur, technische gegevens zoals de 

nominale spanning en nominale stroom, alsmede de eisen die aan het systeem worden gesteld. 

Deze moeten ter plaatse worden vastgesteld of voor de projectering is een servicelĳ st 

resp. een tekst voor een offerteaanvraag beschikbaar.

Tekst offerteaanvraag

Geïsoleerde laagspanningsschakelkast met type-

keuring, bestaande uit combineerbare kasten 

met deur

als wandverdeler
grootste toelaatbare afmetingen

H/B/D in mm: 1.200 x 1.500 x 500
Onderste kastgedeelte met deur van thermo-

plast.

Brandgedrag conform IEC 60 695-2-11

Gloeidraadtest 960 °C, halogeenvrij.

Kleur: grijs, RAL 7035 

transparante, afsluitbare deuren.

Toevoer van onderen
...

x

Checklist
1. Plaats van montage

Soort bedrijf: Slotenmakerij
Beschermingsgraad:   IP 54      IP 66

Wandoppervlak:  breedte:  max. 1,50 m
 Hoogte:  max. 1,20 m
 Diepte:   max. 0,50 m
Montage:

 in afgesloten elektrische elektrische bedrijfsruimte

 in bedrijf   in gangen

 vrij toegankelijk (door leken te bedienen)

2. Type installatie
ENYSTAR-verdelers als...

 wandverdeler  staande verdeler

3. Gegevens over het net
 Netsysteem:     TT (L1/L2/L3/N)    TN (L1/L2/L3/PE/N)

Nominale stroom van de toevoer: 160 A

x

x

x

Bepaal de basis voor de 

planning

Confi gurator ondersteunt het 

ontwerpen

- online via internet 

- of offl ine 

www.enyguide.nl

De CONFIGURATOR is een professionele ont-

werphulp, waarmee de elektrotechnische vakman 

eenvoudig en snel zelf via de computer bouwteke-

ningen en stuklĳ sten kan opstellen.

Met de nieuwe confi guratiesoftware kan de elektro-

technische vakman zonder kostbare programma-

installatie snel en eenvoudig zelf via de computer 

bouwtekeningen en stuklĳ sten opstellen.

De professionele ontwerphulp maakt het mogelĳ k 

om een gedetailleerde 3D-weergave te maken van 

de verdeler voor de eindklant reps. exploitant, of 

een 2D-tekening voor de monteur. 

De gebruiker kan bĳ  de afbeelding op verschillende 

niveaus onderscheid maken tussen apparatuur, 

afdekkingen en deuren. 

ENYGUIDE bepaalt zelfstandig de noodzakelĳ ke 

accessoires, zoals het aantal wandplaten of afsluit-

platen voor kastwanden. 

Begin direct met het ontwerpen van 

ENYSTAR-verdelers of profi teer van 

de voordelen van registratie:

- persoonlĳ k projectbeheer 

- gebruikersbeheer

-  de vakman van Hensel kan uw project als u dat 

wenst controleren of uw ontwerpgegevens voor 

verdere bewerking overnemen

Startpagina 

van de confi gurator

www.enyguide.nl

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator
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 Technische gegevens  
Ontwerpen en calculeren 

   zekeringhouders

  railverbinder

   railklemmen

   afdekkingen

 DIN-rail

 montageplaten

 PE- en N-klemmen

 bedrading en klemmen

 aanbouwflenzen voor kabelinvoer

 eventuele sloten

 wandbevestiging

 scheidingswanden

  Eenvoudig en snel de kasten en bouwdelen 

positioneren op de tekenpagina.

Bĳ  de confi gurator bepaalt een 

testfunctie zelfstandig de benodigde 

accessoires, zoals het aantal beno-

digde wandplaten en afsluitplaten voor 

kastwanden.

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator

Keuze van functiekasten en 

apparatuur

Keuze van accessoires 

voor binnenmontage en 

bedrading

Bevestigen accessoires

Kastverbinding en afsluiten 

van de resterende kast-

wanden
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 Technische gegevens  
Ontwerpen en calculeren 

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator

Bouwtekening maken 

-  snel en eenvoudig met de 

confi gurator als 3D-weergave 

voor acquisitie bĳ  uw klanten 

of 

-  als 2D-bouwtekening van de 

onderste kastgedeelten met 

apparatuur, afdekkingen en 

deuren voor uw monteur.

Automatisch opstellen van de 

stuk- en bestellĳ sten aan de 

hand van de bouwtekening
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Samenbouw

Stap 3: 
Verbinding van kasten

Alle kasten van het verdeel-

systeem worden snel en een-

voudig met kastverbindingen 

stevig aan elkaar vastgemaakt.

Er worden altĳ d voldoende 

kastverbindingen met de kas-

ten meegeleverd. 

Stap 1: 
De kasten bij elkaar leggen 
volgens de bouwtekening

Stap 2: 
De lijsten met de deuren 
verwijderen

ENYSTAR is een rondom open 

kastsysteem voor de bouw van 

verdelers.

De onderste kastgedeelten 

zijn in alle richtingen open. 

Hierdoor kunnen verdelers snel 

worden opgebouwd.

Alle afdichtingen zijn al geïnte-

greerd.

Beschermingsgraad IP 65.



249

ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Samenbouw

Afsluiten van de zijwanden 

met aanbouwflenzen voor 

kabelinvoer 

Er is een omvangrijk assorti-

ment aanbouwflenzen voor 

kabelinvoer beschikbaar. Aan-

bouwflenzen worden bevestigd 

met kastverbindingen.

Er worden altĳ d voldoende 

kastverbindingen met de kas-

ten meegeleverd.

Stap 4: 
Wandverdelers plaatsen

Wandverdelers worden aan-

gebracht op plekken waar 

kastwanden van verschillende 

grootte aan elkaar worden ver-

bonden. Wandverdelers zorgen 

voor een grote stabiliteit en 

stevigheid tussen de gecombi-

neerde kasten, beschermings-

graad IP 66.

Stap 5: 
Afsluiten van de zijwanden 
met  afsluitplaten
Afsluitplaten worden met kast-

verbindingen bevestigd.

Bij de afsluitplaten worden 

altijd twee kastverbindingen 

meegeleverd.
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 Technische gegevens  
 Montage

Stap 5: 
Montage van invoertule
Zaag het brugverbindingsstuk 

uit. Schroef dan de invoertu-

le op en plaats de rubberen 

invoeren.

Steek de kabel van voren in de 

kast.

Monteer het brugverbin-
dingsstuk
Zaag de kastwand uit.

Plaats het brugverbindingsstuk 

en borg het met een bevesti-

gingsspie.
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 Technische gegevens  
 Montage

Stap 7: 
Inbouw van apparaten in 
afdekkingen

Apparaatuitsparingen voorbo-

ren en met een decoupeerzaag 

uitzagen. Gebruik voor kunst-

stof zaagbladen met grove 

tanding (bijv. Bosch T 101B).

Apparatuur inbouwen.

Stap 6: 
Inbouw van apparaten op 
montageplaten of DIN-rail

Inbouwapparatuur kan met 

zelftappende schroeven op de 

montageplaat worden beves-

tigd.

DIN-rail wordt direct op de 

kastbodem of met behulp van 

een afstandhouder op een 

hoogte van 29,5 of 53,5 mm 

gemonteerd.

De afdekking wordt van achte-

ren in de deurlijst bevestigd.

Schroef vervolgens de lijst 

met deur en afdekking op het 

onderste kastgedeelte.

Inbouwdiepte voor apparaatin-

bouw in afdekking



252

Stap 8: 
Verzegeling 

In te bouwen in alle kasten, 

behalve automatenkasten.

Schroef de verzegelingsinrich-

ting vast aan de bodem van 

de kast.

Boor de gemarkeerde opening 

voor de verzegelingsinrichting 

in de afdekking uit  (Ø 5 mm) 

en schroef de afdekking aan 

de lijst.

Inbouw van PE- en N-
klemmen in FIXCONNECT®-
steekklemtechniek
Pĳ lmarkeringen in de kastbo-

dem wĳ zen naar de positie van 

de klemmenhouders.

Schroef vervolgens de lijst 

met deur en afdekking op het 

onderste kastgedeelte.

Verzegel de afdekking.

Stap 9: 
Apparatuuropeningen in 
automatenkasten afslui-
ten met meegeleverde af-
dekstroken

NB: niet-gebruikte apparatuur-

openingen aanrakingsveilig 

afdekken met afdekstroken 

(voor 50% van de apparatuur-

openingen zĳ n afdekstroken 

meegeleverd).

Automatenkasten kunnen met 

behulp van DIN-rail worden 

uitgerust met alle DIN-railcom-

ponenten naar keuze, zolang 

per inbouwstrook (12 modules 

12 x 18 mm) de voorbeveiliging 

voor deze strook niet hoger is 

dan 80 A. 

Vergrendeling van de af-

dekstroken bij behuizingen met 

vermogensschakelaar

ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Montage
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Montage

Stap 10: 
Rails verbinden 

en bedrading

Verbinding van aansluitklemmen 

voor het apparaat met fl exibel 

railkoper Mi VS 100 of 

Mi VS 160 resp. Mi VS 250 en 

aansluitklemmen voor rail 

KS 35 F resp. KS 150 F.

Flexibel railkoper 

Mi VS 100/160 

met aansluitklem

voor rail KS 35 F

Directe aansluiting van 

kopergeleiders (s) op rail 

met aansluitklem voor rail 

KS 150 F

Kopergeleider met KS 150 F Kopergeleider met AM RK 150

Flexibel railkoper

van gelamelleerd koper, geïsoleerd, 

leveringslengte 2 m.

Mi VS 100 nominale stroom 100 A

Mi VS 160 nominale stroom  160 A

Mi VS 250 nominale stroom  250 A

De aanwĳ zingen voor bedrading van 

apparatuur (bĳ v. aansluitingsdoorsnede 

ten minste ... mm2) moeten worden 

nageleefd.

Bedrading

Toewijzing van aansluitklem-

men aan doorsneden en 

functiekasten.

Elektrische verbinding 100 A 

tot 250 A van rails naar het 

inbouwapparaat.

Aansluitklem voor flexibel rail-

koper voor directe aansluiting 

van gelamelleerd koper (Mi 

VS 160/250) op apparatuur 

met vlakke aansluiting M 10.

aansluiting van fl exibel railkoper 

160 en 250 A Mi VS ... met 

VA 400.

Aansluitklem 

voor flexibel railkoper
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ENYSTAR
Controleren/uitvoeren van het bewijsstuk

Stap 11: 
Controleren

Controle: 

Beschermingsgraad van kast 

(afdichtingen, afschermingen) 

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.2

De fabrikant moet maatregelen opgeven 

om de beschermingsgraad te handhaven, 

die moeten worden uitgevoerd.

Controleer of afdichtingen en afschermin-

gen volgens opgaaf van de fabrikant zĳ n 

gemonteerd.

De werking van mechanische bediening-

selementen, zoals schakelaandrijvingen, 

deksel- en deursluitingen, moet worden 

gecontroleerd.

Controle: 

Mechanisch functioneren

(bedieningselementen 

vergrendelingen)

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.8

het luchtkanaal tussen verschillende po-

tentialen moet groter zijn dan de waarde 

volgens tabel 1 van de norm. Wij raden een 

minimale afstand van 10 mm aan.

Kabels moeten gecontroleerd worden op 

overeenkomen met schakelschema‘s en 

schroefverbindingen moeten steekproefge-

wijs worden gecontroleerd.

Controle links: 

Lucht- en kruipkanalen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.3

Controle rechts: 

Interne elektrische stroom-

kringen en verbindingen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.8

Installatieverdelers tot 250 A worden door 

meting bĳ  een spanning van 500 V gelĳ k-

stroom getest. 

Controle: 

isolatie-eigenschappen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.9

De beveiligingskabelstroomkringen moeten 

onderworpen worden aan een controle op 

doorgankelijkheid.

Controle: 

Beveiliging tegen elektrische 

schokken en doorgankelĳ kheid 

van de beveiligingskabelkring-

loop volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.4

NIEUW
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