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 LES-kabelinvoersystemen  
Invoertulen 

 ESM 16 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 4,8-11 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 20 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 25 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 32 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 9-23 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 40 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 17-30 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 LES-kabelinvoersystemen  
Insteektule 

 STM 16 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 3,5-12 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 20 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 5-16 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 25 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 5-21 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 32 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 13-26,5 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 40 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 13-34 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 LES-kabelinvoersystemen  
Kabelinvoertulen 

 EDK 16 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 20 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 25 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 32 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 8-23 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 40 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 11-30 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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Buisinvoerstuk 

 EDR 16 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 16 
   buisaansluiting M 16
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 20 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 20 
   buisaansluiting M 20
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 25 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 25 
   buisaansluiting M 25
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 32 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 32 
   buisaansluiting M 32
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 40 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 40 
   buisaansluiting M 40
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 LES-kabelinvoersystemen  
Kabelwartel 

 AKM 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 4-6 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  0,9 Nm 

 AKM 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 AKM 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 AKM 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 11-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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 LES-kabelinvoersystemen  
Kabelwartel 

 AKM 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 15-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 19-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 27-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 35-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 
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Kabelwartel 

 ASM 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 4-6 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  0,7 Nm 

 ASM 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  2,0 Nm 

 ASM 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  2,7 Nm 

 ASM 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 11-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  5,0 Nm 
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Kabelwartel 

 ASM 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 15-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 

 ASM 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 19-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10 Nm 

 ASM 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 27-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 

 ASM 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 35-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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Kabelwartel 

 ASS 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 2-5 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  0,9 Nm 

 ASS 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 3-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 ASS 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 ASS 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 8-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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Kabelwartel 

 ASS 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 12-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 16-28,5 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 21-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 27-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 
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Uw voordeel met de combi-ventilatiewartels: 

Kabelinvoer en tegelijkertijd luchtdrukcompensatie

Kastbeschermingsgraad blijft behouden

Het bin-

nendringen 

van water van 

buiten wordt 

door deze 

membranen voorkomen.

Daardoor droogt opgehoopt con-

denswater in de loop van de tijd 

via de drukcompensatie weg of 

vermindert. Tegelijk blijft de bescher-

mingsgraad voor de kast (tot IP 67) 

behouden!

Om de vereiste beschermingsgraad te handhaven wordt de druk in de kast 

gecompenseerd door montage van een speciale combi-ventilatiewartel.

Combi-ventilatiewartels zorgen er via ingebouwde membranen voor dat lucht-

drukverschillen tussen kastbinnenste en omgeving worden gecompenseerd.

Voer de kabel in onder 
gelĳ ktĳ dige ventilatie! 

In het algemeen kan in gesloten kasten in 

installatieplaatsen met grote temperatuur-

verschillen condensvorming niet worden 

voorkomen! 

De combi-ventilatiewartel maakt boven-
dien de invoer van kabels en leidingen 
mogelijk zonder dat de luchtbalans 

wordt beïnvloed.

Combi-ventilatiewartels verminderen in kas-

ten met hoge beschermingsgraad condens-

vorming die o.a. door snelle temperatuurwis-

selingen kan ontstaan, zoals door het weer, 

intensieve zonneschĳ n enz.. 

Kanalen voor luchtverversing

Openingen 
voor luchtverversing

2 in 1

 LES-kabelinvoersystemen  
Combi-ventilatiewartels 
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 LES-kabelinvoersystemen  
Combi-ventilatiewartels 

 KBM 20 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 20 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling 

(zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 6 liter (6000 cm³) kast-volume een 

combi-ventilatiewartel M20 worden ingezet
   voorbeeld: kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 liter. 

Aantal benodigde KB. 20 (M20) ≥ 3 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 KBM 25 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 25 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 10 liter (10.000 cm³) kastvolume 

een combi-ventilatiewartel M25 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 25 (M25) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 
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Combi-ventilatiewartels 

 KBM 32 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 32 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 13-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 12 liter (12.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M32 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 32 (M32) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 KBM 40 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 40 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 16-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 16 liter (16.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M40 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter. 

aantal benodigde KB. 40 (M40) ≥ 1 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  6,0 Nm 
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 KBS 20 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 20 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 6 liter (6000 cm³) kastvolume een 

combi-ventilatiewartel M20 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 liter, 

aantal benodigde KB. 20 (M20) ≥ 3 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 KBS 25 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 25 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 10 liter (10.000 cm³) kastvolume 

een combi-ventilatiewartel M25 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 25 (M25) ≥ 2 stuks.
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten.  

 aantrekmoment  4,0 Nm 
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Combi-ventilatiewartels 

 KBS 32 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 32 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 13-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 12 liter (12.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M32 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 32 (M32) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 KBS 40 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 40 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 16-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 16 liter (16.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M40 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 40 (M40) ≥ 1 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  6,0 Nm 
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Sluitdoppen 

 VSB 13 

    Sluitdoppen
Doorsnede 13 mm 
   voor het afsluiten van ongebruikte combi-ventilatiewartels 

M20 of M25
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 VSB 21 

    Sluitdoppen
Doorsnede 21 mm 
   voor het afsluiten van ongebruikte combi-ontluchtingswartel M32
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

Voorbeeld: Drukcompensatie-element BM 32

 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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 Accessoires

 KST 70 

      Insteektule 

   afdichtbereik Ø 30-72 mm
   boorgat Ø 83 mm
   wanddikte 1,5-3 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 MV FP 66 

      Kabelinvoerflens 

   met twee invoertulen en bevestigingsschroeven
   afdichtbereik Ø 30-72 mm
   wanddikte minstens 1,5 mm  

 KHR 01   

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

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
 30 stuks voor kabeldiamete   10 - 14 mm
 30 stuks voor kabeldiamete   13 - 16 mm  
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Kabel-
doorsnede 

NYM NYY NYCY
NYCWY

1x4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1x6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1x10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1x16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1x25 mm²  — Ø 14 mm —

1x35 mm² — Ø 15 mm —

1x50 mm² — Ø 16,5 mm —

1x70 mm² — Ø 18 mm —

1x95 mm² — Ø 20 mm —

1x120 mm² — Ø 21 mm —

1x150 mm² — Ø 23 mm —

1x185 mm² — Ø 25 mm —

1x240 mm² — Ø 28 mm —

1x300 mm² — Ø 30 mm —

2x1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2x4 mm² — Ø 15 mm —

2x6 mm² — Ø 16 mm —

2x10 mm² — Ø 18 mm —

2x16 mm² — Ø 20 mm —

2x25 mm² — — —

2x35 mm² — — —

3x1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3x4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3x6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3x10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3x16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3x25 mm² — Ø 26 mm —

3x35 mm² — — —

3x50 mm² — — —

3x70 mm² — — —

3x95 mm² — — —

3x120 mm² — — —

3x150 mm² — — —

3x185 mm² — — —

3x240 mm² — — —

3x25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3x35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3x50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3x70/35 mm² — Ø 32-36 mm Ø 36 mm

3x95/50 mm² — Ø 37-41 mm Ø 40 mm

3x120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3x150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3x185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48-54 mm

3x240/120 mm² — Ø 57-63 mm Ø 60 mm

3x300/150 mm² — Ø 63-69 mm —

Kabel-
doorsnede 

NYM NYY NYCY
NYCWY

4x1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4x2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4x4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4x6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4x10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4x16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4x25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4x35 mm² Ø 32 mm Ø 26-30 mm Ø 29 mm

4x50 mm² — Ø 30-35 mm Ø 34 mm

4x70 mm² — Ø 34-40 mm Ø 37 mm

4x95 mm² — Ø 38-45 mm Ø 42 mm

4x120 mm² — Ø 42-50 mm Ø 47 mm

4x150 mm² — Ø 46-53 mm Ø 52 mm

4x185 mm² — Ø 53-60 mm Ø 60 mm

4x240 mm² — Ø 59-71 mm Ø 70 mm

4x25/16 mm² — — Ø 30 mm

4x35/16 mm² — — Ø 30 mm

4x50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4x70/35 mm² — — Ø 40 mm

4x95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4x120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4x150/70 mm² — — Ø 53 mm

4x185/95 mm² — — —

4x240/120 mm² — — —

5x1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5x2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5x4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5x6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5x10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5x16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5x25 mm² Ø 31,5 mm — —

7x1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7x2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19x1,5 mm² — Ø 22 mm —

24x1,5 mm² — Ø 25 mm —

Buitenmaat van conventionele kabeldiameters. De buitenmaten zĳ n gemiddelde waarden van verschillende producten.

Toewĳ zing van kabelbuitendiameters aan kabelinvoeren 

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer LES
metrisch

Ø min. 3 mm Ø max. 6 mm ASM/AKM/ASS 12

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm ASM/AKM/ASS 16

Ø min. 6,5 mm Ø max. 13,5 mm ASM/AKM/ASS 20

Ø min. 11 mm Ø max. 17 mm ASM/AKM/ASS 25

Ø min. 15 mm Ø max. 21 mm ASM/AKM/ASS 32

Ø min. 19 mm Ø max. 28 mm ASM/AKM/ASS 40

Ø min. 27 mm Ø max. 35 mm ASM/AKM/ASS 50

Ø min. 35 mm Ø max. 48 mm ASM/AKM/ASS 63

Ø min. 4,8 mm Ø max. 11 mm ESM 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm ESM 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm ESM 25

Ø min. 9 mm Ø max. 23 mm ESM 32

Ø min. 17 mm Ø max. 30 mm ESM 40

Ø min. 3,5 mm Ø max. 12 mm STM 16

Ø min. 5 mm Ø max. 16 mm STM 20

Ø min. 5 mm Ø max. 21 mm STM 25

Ø min. 13 mm Ø max. 26,5 mm STM 32

Ø min. 13 mm Ø max. 34 mm STM 40

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer LES
metrisch

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm EDK 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm EDK 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm EDK 25

Ø min. 8 mm Ø max. 23 mm EDK 32

Ø min. 11 mm Ø max. 30 mm EDK 40

Buizen

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

 LES-kabelinvoersystemen  
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Kabelwartel 

 AKS 9 

      Voor uitbreekpoorten PG 9 

   afdichtbereik Ø 4-8 mm
   voor boorgat Pg 9, Ø 15,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 11 

     Voor  uitbreekpoorten PG 11 

   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   voor boorgat Pg 11, Ø 19 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 13,5 

     Voor  uitbreekpoorten PG 13,5 

   afdichtbereik Ø 6-12 mm
   voor boorgat Pg 13,5, Ø 21 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 16 

     Voor  uitbreekpoorten PG 16 

   afdichtbereik Ø 10-14 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 21 

     Voor  uitbreekpoorten PG 21 

   afdichtbereik Ø 13-18 mm
   voor boorgat Pg 21, Ø 29 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
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Kabelwartel 

 AKS 29 

     Voor  uitbreekpoorten PG 29 

   afdichtbereik Ø 18-25 mm
   voor boorgat Pg 29, Ø 37,5 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 36 

     Voor  uitbreekpoorten PG 36 

   afdichtbereik Ø 22-32 mm
   voor boorgat Pg 36, Ø 47,5 mm
   wanddikte tot 5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 42 

     Voor  uitbreekpoorten PG 42 

   afdichtbereik Ø 30-38 mm
   voor boorgat Pg 42, Ø 54,5 mm
   wanddikte tot 5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 48 

     Voor  uitbreekpoorten PG 48 

   afdichtbereik Ø 34-44 mm
   voor boorgat Pg 48, Ø 60 mm
   wanddikte tot 6 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
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Technische gegevens 
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Kabelinvoerflens MV FP 66
Beschermingsgraad IP 55

voor achteraf bevestigen in behuizingen van plaatstaal

materiaaldikte ≥ 1,5 mm

Invoertulen ESM
Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Invoertulen
in mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Insteektule STM
Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Insteektule
in mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Kabelinvoertulen EDK
Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen
in mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Buisinvoerstuk EDR
Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoerstukken worden ge-

plaatst in verwijderbare afsluitingen. 

Een contramoer is hierbij niet nodig.

Buisinvoerstuk
in mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Kabelwartel ASM/AKM/ASS
met trekontlasting en contramoer

in mm
ISO SW1

wanddikte
EK1
doorvoerboring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EKS
doorvoer-

boring Ø

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Combi-ventilatiewartels KBM / KBS
met trekontlasting en contramoer, Schutzart IP 66 / IP 67

in mm
ISO SW1

wanddikte
EK1
doorvoerbo-

ring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EK2
doorvoerbo-

ring Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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ESM ... 
STM ...
EDK ... 
EDR ...
KST...
MV FP 66

Ste ... ASM ... ASS ... AKM ...
AKS ...
AFM ...

KBM ...
KBS ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en bu-

itenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling 

(ruwe omgeving en/of buiten).

omgevingstemperatuur
-  gemiddelde waarde 

over 24 uur

- maximum waarde

- minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

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

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

Brandbeveiliging
-  gloeidraadtest 

volgens IEC 60695-2-11

- UL subject 94

750° C

–

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

650° C

–

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

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

gassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen
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