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Laagspanningsverdeelinrichting

Laagspanningsverdeelinrichting
- conform IEC 61 439 deel 2 (VDE 0660-600-2)

- combinatie energie-schakelapparatuur (PSC)

- beschermingsklasse I tot 5000 A

- beschermingsklasse II tot 2500 A



Laagspanningsverdeelinrichting

Geteste kwaliteit
De voorsprong op de markt die we voor onszelf en onze partners mogelijk maken, rust 

op het stevige fundament van gelijkblijvende, hoge kwaliteitsstandaarden: 

Hensel voldoet in alle vestigingen aan de 

hoogste eisen van DIN ISO EN 9001. 

We streven ernaar en beloven alles te doen om het hoge kwaliteitsniveau van onze 

producten ook in de toekomst niet alleen veilig te stellen, maar ook uit te breiden. 

Dat we daarbij op alle niveaus werken aan de continue optimalisatie van 

bedrijfsprocessen, spreekt voor ons vanzelf.

Geteste vlamboogbeveiliging conform DIN EN 60 439-1 bijlage 2. Ter bescherming 
van personen en installaties bij interne vlambogen tot Icc 100 kA / 200 ms.

Geteste vlamboogbeveiliging met ARCON®

Met actieve beveiliging bij vlambogen in de SAS 5000-installatie worden vlambogen 

snel uitgedoofd, zodat schade en ook langdurige uitval van de stroomvoorziening wordt 

voorkomen. 

Met ARCON® hebt u geen last meer van langdurige bedrijfsonderbrekingen en 

productie-uitval.

Geteste vlamboogdoving door:
ARCON®: Na detectie en evaluatie dooft vlamboog binnen 2 ms.

����

Techniek
Om een veilige voeding te garanderen, 

kunnen vooral bij netwerken met een 

hoge harmonische frequentie N(PEN) 

geleiders met dezelfde of hogere 

nominaalstroom als de fasegeleider 

worden uitgevoerd.

Om storende, laagfrequente 

magneetvelden in SAS-

schakelapparatuur te minimaliseren, 

kunnen N(PEN)-geleiders op EMV-

gunstige wijze bij de fasegeleider 

worden geplaatst. 

Vagebonderende stroom die langs 

andere dan de daarvoor bestemde 

wegen stroomt, kan door de correcte 

opbouw van het netwerk, bijvoorbeeld 

via het systeem van het centrale 

aardingspunt (CAP), ook binnen de 

schakelapparatuur worden vermeden.

Kwaliteit
Made in Germany

Technische kenmerken: 

Nominale stroom 

railsystemen Inc tot 5000 A

Kortsluitvastheid: tot IPK = 220 kA

Netsystemen:  TN, TT, IT 

Beschermingsklasse:  II dubbelgeïsoleerd

 Inc tot 2500 A

 I met aardeleiding

 Inc tot 5000 A

Beschermingsgraad:  IP 30 tot IP 65

414



415

Laagspanningsverdeelinrichting

Hoofdvestiging Lennestadt

Vestiging: Kirchhundem-Würdinghausen Vestiging: Siegen Vestiging: Grimma

Productie in perfectie
Kwaliteitsstandaard
Al meer dan 50 jaar bouwt 

Hensel hoogwaardige 

laagspanningsschakelapparatuur voor 

industrie, bedrijven en utiliteitsbouw, zoals 

fotovoltaïsche installaties.

Hensel neemt een belangrijke positie 

in bij de ontwikkeling van nationale 

en internationale normen voor 

laagspanningsschakelapparatuur.

Onze innovatieve schakelinstallaties en 

verdeelsystemen zijn door ons ontwikkeld 

en steeds technisch actueel gehouden. 

Onze technische knowhow en onze actieve 

betrokkenheid in nationale en internationale 

normeringsgremia geven onze klanten 

de garantie van een duidelijke technische 

voorsprong. 

De productie van schakelapparatuur in 

Lennestadt en in Grimma biedt hoge 

flexibiliteit evenals een betrouwbare 

kwaliteitsnorm, dankzij gekwalificeerd en 

zeer gespecialiseerd vakpersoneel.

Beide productievestigingen zijn uiteraard 

gecertificeerd conform DIN EN ISO 

9001:2008. 

Ontwikkeling en productie
We ontwikkelen en construeren met 

de nieuwste productieprocessen, 

waarbij we de modernste 

bedrijfsmiddelen gebruiken.

De volledige prefabricage wordt 

onder eigen dak uitgevoerd: 

metaalbewerking, kunststoffabricage 

en koperbewerking.

Door de productie-inrichtingen kunnen 

we een gelijkblijvende kwaliteit van de 

producten garanderen.

We maken gebruik van 

volautomatische processen voor de 

fabricage van onze producten.

Laagspanningsschakelapparatuur 

wordt afhankelijk van de wensen van 

de klant projectmatig geproduceerd bij 

de Hensel-vestigingen Lennestadt en 

Grimma.
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250 Mi 1000

Beschermingsklasse:
Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsgraad: IP 65 IP 65

Bouwvorm: Modulaire bouwvorm met deur Modulaire bouwvorm met klep

Materiaal: thermoplast thermoplast

Kleur behuizing:
Kleur sokkel:

RAL 7035 RAL 7032

RAL 7011 (afdekking onderstel)

Apparaattechniek/inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek

Soort interne verdeling: Vorm 1 Vorm 1

Nominale stroom van railsystemen Inc tot: 250 A 1000 A

Nominale korteduur-stroomvastheid ICW tot: 13 kA/100 ms 36 kA / 1 s

Nominale piekstroomweerstand IPK tot: 26 kA 75 kA

Vlamboogbeveiliging passief tot kA: — —

Vlamboogbeveiliging actief: — —

Laagspanningsverdeelinrichting
Systeemoverzicht
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Laagspanningsverdeelinrichting
Systeemoverzicht

SAS 600i SAS 2000i SAS 600 SAS 2000 SAS 5000 SAS 2000 SAS 5000

HENCOMPACT HENCONNECT

Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

IP 30/31/40/41/54 IP 30/31/40/41/54
IP 30/31/40/41/54

(IP 54 alleen bĳ  SAS 2000)

IP 30/31/40/41/54

(IP 54 alleen bĳ  SAS 2000)

Kastbouwvorm Kastbouwvorm Kastbouwvorm Kastbouwvorm

Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek Steektechniek

Vorm 1 Vorm 1
Vorm 

1/2b/3b/4b

Vorm 

1/2b/3b/4b

630 A 2500 A 630 A 2500 A 5000 A 2500 A 5000 A

21 kA/1 s 59 kA/1 s 21 kA/1 s 80 kA/1 s 100 kA/1 s 59 kA/1 s 100 kA/1 s

45 kA 130 kA 45 kA 175 kA 220 kA 130 kA 220 kA

— — — 80 kA/200 ms 100 kA/200 ms 60 kA/200 ms 100 kA/200 ms

— — — — — — —
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemgegevens

DIN EN 61 439

Geïsoleerde laagspanningsapparatuur in doosbouwvorm, gereed voor aansluiting, 

Combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439.
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2 (ENYSTAR 250 conform DIN EN 60439-3). 

Inc en RDF worden aangegeven in de documentatie.

ENYSTAR 250 Mi 1000

Aansluiting
op het stroomnet

Bediening 
en 
onderhoud

Circuits en
verbruikers

Opstellings-/ 
omgevingsvoorwaarden

•   IP 65

•   Frame ENYSATR 250: 90x90 mm

•   Frame MI 1000: 150x300 mm

•   Diepte 163…299 mm

•   Geschikt voor EMV met N/PEN-geleider bij de fasegeleider 

(standaard)

•   Aan alle kanten uitbreidbaar

•   Leverbaar als wandverdeler of standverdeler

•   Beschermingsklasse II tot 1000 A nominale stroom

•   Zeer flexibel vanwege gestandaardiseerde en geteste 

bouwunits

•   Ruime aansluitruimten

•   Praktijkgerichte oplossingen voor transport en opstelling

•   Kan door iedereen worden bediend

•   Hoofdschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheidingsschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheider tot 630 A

•   Zekeringhouder voor railmontage tot 63 A

•   Montage van CEE-stopcontacten conform EN 60 309 en 

beveiligde stopcontacten conform DIN 49440-1 mogelijk

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Hoofdschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheidingsschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheider tot 630 A

•   Hoofdrailsysteem tot In: 1000 A

•   N/PEN-geleider in met dezelfde nominaalstroom als de 

fasegeleider (standaard)

•   Aansluiting met kabel boven of onder
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

3.  Door de 
voorgemonteerde 
en geteste 
functiebehuizing 
kunnen ENYSTAR- en 
Mi-verdelers ook in 
elke werkplaats worden 
geproduceerd. 

ENYSTAR 250- en Mi-verdelers
Ook voorgemonteerd of gedeeltelĳ k opgebouwd leverbaar. Over de mate van uitbreidbaarheid kunnen 

afspraken worden gemaakt.

ENYSTAR- en Mi-verdelers worden ook als gebruiksklare, combineerbare, complete behuizingen 

geboden voor eigenbouw.

1  Door de modulaire 
opbouw kunnen de 
buitenmaten van de 
verdeelinrichting 
optimaal aan de 
constructie worden 
aangepast.

Modulaire opbouw 
De modulaire opbouw met het frame van 90x90 mm (ENYSTAR) of 150x300 mm (Mi 1000) maakt een 

vrĳ e vormgeving van de buitenzĳ de mogelĳ k. 

De behuizingen kunnen aan alle zĳ den worden gecombineerd. Lastige punten van de constructie kunnen 

worden omzeild.

2.  EMV-geschikte 
railsystemen 
garanderen een veilige 
voeding.

EMV-geschikte railsystemen
Standaard met N/PEN-geleider:

-  met zelfde nominaalstroom als de fasegeleider

-  EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider.

Mi 1000250
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

4.  Gesloten afdekkingen 
garanderen de 
bedieningsveiligheid. 

Gesloten afdekking
Bedienbare apparaten en apparaten die contact 

hebben met railsystemen, hebben een volledige 

afdekking, die ook met verzegeling kan worden 

geleverd.

Voedingen
Voeding tot 1000 A met geïntegreerde stroom- en 

spanningsmetingen.

5.  De circuits worden 
aangeduid op de 
aanduidingsstrook.

Gesloten afdekking
Alle gesloten afdekkingen zĳ n met afgeschermde 

tekststroken voorzien die niet zoek kunnen raken. 

Onder www.hensel-electric.de, onder 

Downloads kunt u de tekststroken digitaal op de 

pc bewerken en vervolgens afdrukken.

6.  Voor de inbouw van 
stopcontacten en 
meldapparaten moet de 
CONNECTION Box de 
ideale oplossing.

CONNECTION BOX
CONNECTION BOX voor montage bĳ  ENYSTAR- 

en Mi-verdelers voor de inbouw van afzonderlĳ ke 

apparaten, bĳ voorbeeld CEE-contactdozen tot 

63 A, toetsen of schakelaars.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

Cilinderslot
Een cilinderslot voorkomt dat onbevoegden de 

deksel van de behuizing kunnen openen.

Scharnierdeksel
Een scharnierdeksel maakt het gemakkelĳ k bedienen 

van apparaten mogelĳ k.

Kleppen
Alle behuizingen van het 

systeem ENYSTAR kunnen 

met transparante en niet-

transparante, verzegelbare kleppen worden 

uitgerust. De klepaanslag kan worden gewĳ zigd.

7.  Het deksel en/of de 
kleppen van de behuizing 
kunnen met verschillende 
werktuigen of handmatig 
worden geopend.  

Bediening van de behuizingsdeksel
De bediening van de behuizingsdeksel is 

afhankelĳ k van de ingebouwde elektrische functie, 

mogelĳ k met een snelsluiting of met een werktuig. 

Desgewenst kan de sluiting worden verzegeld.

Driehoekssluitsysteem
Het minder vaak gebruikte driehoekssluitsysteem 

wordt bediend met een speciale sleutel, waarmee 

wordt voorkomen dat elektrische installaties 

gemakkelĳ k toegankelĳ k zĳ n of toegankelĳ k zĳ n 

voor onbevoegden.

Cilinderslot (ENYSTAR 250)
Een naderhand te monteren cilinderslot voorkomt 

dat onbevoegden de deksel van de behuizing 

kunnen openen.
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Op de volgende gebieden kan de bedieningen 
worden uitgevoerd door personen zonder 
elektrotechnische kennis: 
  Serie-inbouwapparatuur/installatieapparatuur
  Beveiligingselementen
  Lastschakelaar
  IT-componenten
Volledige afdekking IP XXC: 
Andere schakelapparatuur moet achter afzonderlĳ ke 
deksels of kleppen worden ingebouwd, die alleen met 
gereedschap kunnen worden geopend.
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Tot de volgende gebieden mag alleen 

elektrotechnisch vakpersoneel toegang hebben:

  Voeding

  Voorzekeringen

  Uitgangsklemmen

Daarom is de toegang alleen met een geschikt 
werktuig mogelĳ k. De toegang kan alleen door 

optioneel afsluitbare kleppen worden afgesloten. 

Personen die geen elektrotechnische kennis hebben, 

mogen hiertoe geen toegang hebben.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

8.  In de verwĳ derbare 
kabelinvoeringen 
kunnen de wartels voor 
kabelinvoeringen tot IP 65 
worden geplaatst.

Wartels voor kabelinvoeringen
Wartels voor kabelinvoeringen kunnen rondom 

rechtstreeks in de behuizingswand worden 

gemonteerd.

Aanbouwfl enzen
Aanbouwfl enzen en verschillende uitbreekpoorten 

of elastische afdichtmembranen kunnen, ook 

naderhand, aan elke behuizingswand worden 

gemonteerd met spieverbindingen.

9.  Grote kabeldoorsneden 
kunnen vooraf worden 
gemonteerd met de 
deelbare kabelinvoer. 

Kabelinvoer voor 2 kabels
Grote kabeldoorsneden (kabeldiameter van 23 tot 

72 mm) kunnen vooraf in de behuizing worden 

geplaatst.

Royale aansluitruimte
Goed toegankelĳ ke en royale aansluitruimte, ook 

bĳ  parallelle kabels. 

De deelbare kabelinvoer maakt het vooraf plaatsen 

van kabels mogelĳ k.

Aanbouwfl enzen
Aanbouwfl enzen met grotere kabelrangeerruimte 

bieden meer ruimte voor het splitsen van de kabel.

Aanbouwfl enzen (ENYSTAR 250)
Aanbouwfl enzen met geïntegreerde 

insteekkabelsteunen voor kabelinvoer kunnen, 

ook naderhand, aan elke behuizingswand van 

het systeem ENYSTAR worden gemonteerd met 

behuizingsverbindingsstukken.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

10.  Verschillende 
componenten voor 
wandbevestiging maken 
een veilige bevestiging 
aan de constructie 
mogelĳ k.

11.  Grote schakelinstallaties 
kunnen met een stabiel 
stalen frame worden 
opgebouwd.

12.  Buitenkasten 
beschermen de 
schakelinstallatie tegen 
weersinvloeden.

Enkele behuizingen kunnen met 

bevestigingsbeugels van roestvrĳ  

staal worden bevestigd. 

Kleinere verdelingen kunnen 

met montagerails met 62 mm 

wandafstand aan de wand 

worden bevestigd.

Grote schakelinstallaties 

worden met een stabiel, 

verzinkt montageframe worden 

bevestigd.

Montageframe
Grote Mi 1000-schakelinstallaties worden 

op een verzinkt montageframe met 

wandbevestigingsbeugels worden bevestigd.

Het montageframe biedt een groot 

montageoppervlak en compenseert eventuele 

wandoneffenheden.

Bĳ  wanden zonder draagkracht kan het 

montageframe tot de bodem worden verlengd, 

zodat het gewicht van de schakelinstallatie veilig 

is afgesteund.

Afdekking onderstel 
(hoogte 750 mm)

Naast het verzinkte 

montageframe kunnen de grote 

Mi 1000-schakelinstallaties 

als staande verdeler, worden 

uitgerust met een afdekking 

voor het onderstel. De 300 mm 

brede, afneembare frontpanelen 

dienen ter afdekking van 

de kabelinvoeringen en de 

aansluitkast.  

Buitentoepassingen
Voor buitentoepassingen kunnen

Mi-schakelinstallaties ook 

in kasten van met glasvezel 

versterkte materialen worden 

ingebouwd.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemgegevens

DIN EN 61 439 deel 2

Laagspanningsschakelinstallatie, gereed voor aansluiting, geïsoleerd, in plaatstaal gekapseld, in kastbouwvorm in vrĳ staande uitvoering als 

combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439 deel 2.
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2. Inc en RDF worden aangegeven in de 

documentatie

SAS 600 SAS 2000 SAS 5000

Aansluiting
op het stroomnet

Bediening 
en 
onderhoud

Circuits en
verbruikers

Opstellings-/ 
omgevingsvoor-

waarden

•   IP 30/31/40/41/54

•   Hoogte: 2200/2050 mm

•   Diepte: 275 … 850 mm

•   Breedte: 350 … 1100 mm

•   Geschikt voor EMV met N/PEN-geleider bĳ  de fasegeleider 

(naar wens)

•   Beschermingsklasse II tot 2500 A nominale stroom.

•   Zeer fl exibel vanwege gestandaardiseerde bouwunits

•   Ruime aansluitruimten

•   Vlamboogbeveiliging actief tot 100 kA en passief tot 

100 kA/200 ms (naar wens)

•   Praktĳ kgerichte oplossingen voor transport en opstelling

•   Hoofdschakelaar vaste of uittrekbare installatie tot 5000 A

•   Flexibel met HENCONNECT-steektechniek voor MCCB en 

NH-lastscheider tot 630 A

•   Afgesloten met HENCOMPACT-inbouwtechniek voor MCCB 

tot 1250 A en NH-lastscheider tot 630 A

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Aansluiting met hoogstroomrails boven of onder

•   Hoofdschakelaar vaste of uittrekbare installatie tot 5000 A

•   Hoofdrailsystemen tot In: 5000 A, Ipk: 220 kA

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Aansluiting met hoogstroomrails boven of onder
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - bouwunits

1.  Gestandaardiseerde 
bouwunits garanderen een 
hoge kwaliteitsstandaard.

Gestandaardiseerde bouwunits
Afwerking van de kastvelden met 

gestandaardiseerde functiebouwunits in het raster 

250 x 150 mm.

Hoge persoonlĳ ke bescherming
Volledige afdekking achter de klep.

3.  Het besturingsvak scheidt 
de besturing veilig van het 
railsysteem.

Besturingsvak voor besturingsapparatuur
Besturingsapparaten zĳ n in een afgesloten 

bereik geplaatst en veilig afgescheiden van het 

railsysteem. 

2.   Hoofdschakelaar van 
uittrekbare installaties 
worden standaard met 
een shutter uitgerust.

Hoofdschakelaar tot 5000 A, 3- of 4-polig, in uittrekbare installatie

De steekcontacten van het uittrekchassis worden 

bĳ  de uitgetrokken hoofdschakelaar door een 

shutter veilig afgesloten.

Hoofdschakelaars in uittrekbare installaties kunnen 

bedrĳ fsonderbreking worden vervangen.  

Schakelaarpositie in:  Bedrĳ fsstand 

Teststand

Open stand

Uitgeschakelde stand
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - railsystemen

4.   EMV-geschikte 
railsystemen garanderen 
een veilige voeding.

Railsystemen 250 – 630 A
worden standaard met N/PEN-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider 

en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Railsysteem   Railsysteem
1250 - 2500 A 2000 - 5000 A
kan optioneel met N/PEN-geleiders met dezelfde of hogere nominaalstroom als de fasegeleider 

en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Railsystemen 1250 - 3200 A HENCOMPACT
worden standaard met N/PEN-geleiders met 

dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider en 

EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Uitbreidbaarheid
Alle hoofdrailsystemen worden aan beide einden 

van de schakelinstallatie standaard voorzien 

van boringen en inpersmoeren, zodat een latere 

uitbreiding met een uitbreidingsveld van dezelfde 

bouwwĳ ze zonder boren mogelĳ k is.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - railsystemen

�
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5.   De opbouwvarianten van 
het SAS 5000-systeem 
maken een hoge mate 
van fl exibiliteit mogelĳ k 
bĳ  de opbouw van 
schakelinstallaties. 

Railsysteemkoppelingen
Het hoofdrailsysteem kan in verschillende hoogten 

worden gemonteerd en variëren in de installatie.

Dat heeft vooral voordelen bĳ  railsysteem-

koppelingen.

Eénzĳ dige toegang

Tweezĳ dige toegang (back-to-back) met 

in het midden geplaatst hoofdrailsysteem.

�
�

�
�

��

Hoekveld met 90° 

hoofdrailomleiding.

Tweezĳ dige toegang (back-to-back) met 

twee gescheiden, in het midden geplaatste 

hoofdrailsystemen.

Beide systemen kunnen door een 

scheidingswand van elkaar worden 

gescheiden.

Bĳ  installaties met meerdere 

transformators kan met een 250 mm 

diepe behuizing een koppelrail worden 

geplaatst.

Zo kan de elektrische energie bĳ  uitval 

van een transformator via de betreffende 

koppelschakelaar in elk ander gebied 

worden geschakeld.

�
�

�
�

�
�

�
�

Railsysteemgebied

Installatiegebied

Klemgebied
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7.  Schakelinstallaties in de 
uitvoering back-to-back 
maken een compacte 
opbouw mogelĳ k.

Optimale benutting van de ruimte voor back-to-back-opstelling
Bĳ  de back-to-back-opstelling worden de kastvelden zo opgesteld, dat de apparaten door 

een gemeenschappelĳ k, in het midden geplaatst hoofdrailsysteem kunnen worden gevoed. 

De schakelinstallatie wordt in dit geval midden in de schakelruimte geplaatst. 

�
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - opstelling

6.  Hoekvelden maken 
de opbouw van de 
schakelinstallatie mogelĳ k 
in krappe ruimten.

Optimale ruimtegebruik door systeemhoekvelden 
Hoekvelden maken de montage van de schakelinstallatie mogelĳ k in krappe ruimten.

Met de back-to-back-opstelling wordt voorkomen dat er storingen 
in aangrenzende ruimten opstreden.

NSA-ruimte KantoorNSA-ruimte Kantoor

EMV-geschikte uitvoering en opstelling

Door de EMV-geschikte plaatsing van de N (PEN)-

geleider in het gebied van het hoofdrailsysteem 

wordt het laagfrequente magneetveld, dat door de 

onder stroom staande rails wordt gecreëerd, bĳ  

de schakelinstallatie geminimaliseerd. Desondanks 

kan dit magneetveld voor de wand dringen en tot 

storingen leiden in de naastliggende ruimte.

Met de in het midden van de schakelruimte 

opgestelde back-to-back-uitvoering worden 

storingen door laagfrequente magneetvelden 

in aangrenzende ruimten zoveel mogelĳ k 

voorkomen.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - aansluiting

9.  Kabelinvoering, ook voor 
grote kabeldoorsneden, 
kan zonder problemen 
worden gerealiseerd.

Kabelinvoering
De kabels kunnen via fl enzen met uitbreekpoorten 

worden geleid.

Voor grote kabeldoorsneden zĳ n speciale 

kabelgeleidingsmoffen beschikbaar.

Voor éénaderige kabels zĳ n invoerringen van 

antimagnetisch materiaal beschikbaar.

8.  Een geteste beluchting van 
de kastvelden voorkomt 
het verlies van de 
schakelapparatuur.

Beluchting
Via beluchtingssleuven aan de bovenzĳ de, 

beluchtingssleuven in de sokkel en 

beluchtingssleuven aan de onderzĳ de van het 

kastveld wordt een goede beluchting van de 

ingebouwde schakelapparatuur gegarandeerd.

Beluchtingspaneel onderzĳ de

Sokkelbeluchting 

Beluchtingslamellen voorzĳ de Beluchtingsklep bovenzĳ de 

Beluchtingsklep bovenzĳ de 

10.  Praktĳ kgerichte, grote 
aansluitgebieden 
besparen tĳ d bĳ  de 
aansluiting van de kabels.

Veel aansluitruimte  
Royale, aansluitruimten die afhankelĳ k zĳ n van de nominale stroom vergemakkelĳ ken het aansluiten.

Alle noodzakelĳ ke N- en PE-klemmen voor de beschikbare circuits en latere uitbreiding zĳ n in voldoende 

mate en gereed voor aansluiting gemonteerd.
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13.  Een kap in het 
bovenste deel van 
de schakelinstallatie 
beschermt de installatie 
tegen loodrecht vallende 
druppels.

Dakpaneel IP 41
Het hierboven afgebeelde dakpaneel voorkomt 

dat loodrecht vallende druppels schade aanrichten 

in de schakelapparatuur die in het front is 

ingebouwd.

Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - geteste 
systeemcomponenten

11.  Met de deuraanpassing 
kunnen de 1/3 kleppen 
exact worden afgesteld.

Klepaanpassing voor de exacte aanpassing 
ter plaatse 
Met de deuraanpassing kunnen de 

kastveldkleppen nauwkeurig worden afgesteld.

12.  Met een identifi catie in 
een opvallende kleur 
vindt u het juiste kastveld 
gemakkelĳ k.

Veld- en functie-identifi catie door geïntegreer-
de identifi catiestrook
De standaard geplaatste identifi catiestrook kan 

worden gebruikt om het veld van tekst te voorzien.

Bovendien kunnen door verschillende  

kleuren de verschillende gebieden worden aange-

duid.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - geteste 
systeemcomponenten 

15.  Met bewezen hoog-
stroomrailaansluitingen 
kunnen grote prestaties 
worden gerealiseerd.

Aansluiting hoogstroomrail
Energie-aan- en afvoer kan verlopen via de hoogstroomrail.

Getest tot ICW 100 kA/1 s met de volgende fabricaten:

- SIEMENS, 

- Schneider Electric, 

-  EAE (ABH)

(alleen bĳ  schakelinstallaties in beschermingsklasse I)

14.  De bewezen plaatsing 
van de bliksembeveiliging 
garandeert de 
veiligheidsvoorwaarden 
van de schakelinstallatie

Getest overspanningsbeveiligingsconcept
De inbouw van de bliksemafl eider, inclusief 

noodzakelĳ ke voorzekeringen, in geteste 

plaatsing garandeert de beveiliging van de 

schakelinstallatie. De maximale leidinglengten, met 

name de leiding naar de PE, zĳ n berekend in een 

testlaboratorium. Alleen zo kan een functionerend 

overspanningsconcept worden gerealiseerd.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - beschermingsklasse II � 
(dubbelgeïsoleerd)

16.  SAS 600 en SAS 2000 kunnen ook in de dubbelgeïsoleerde uitvoering tot 2500 A nominale stroom van het railsysteem 
worden geproduceerd. 

Binnenbekleding bĳ  kastvelden in 
beschermingsklasse II
Het staalplaatkastveld bevat een volledige 

binnenbekleding van isolatiemateriaal.

Dubbelgeïsoleerde uitvoering
Alle dragende metaaldelen worden met 

componenten van isolatiemateriaal geïsoleerd van 

het staalplaatomhulsel.

De binnenisolatie blĳ ft ook bĳ  de serieplaatsing van 

meerdere kastvelden behouden.

Binnenzĳ de

Dubbelgeïsoleerd klepscherm
Klepinbouwapparaten kunnen ook 

dubbelgeïsoleerd worden gemonteerd in een 

klepscherm van isolatiemateriaal.

Buitenzĳ de

Uitgesneden klepscherm alleen voor weergavedoeleinden.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - montage ter plaatse

18.  Centreerelementen op 
de kast en in de sokkel 
vergemakkelĳ ken het 
aaneenschroeven van de 
kastvelden.

Montage van de kastvelden
De transportogen dienen als centreerelementen die bĳ  de bovenzĳ de en de kabelrangeersokkel zĳ n 

gemonteerd en de montage van de kastvelden vergemakkelĳ ken.

Schroefverbindingen in het kastveld, die meestal moeilĳ k toegankelĳ k zĳ n, zĳ n hierdoor overbodig 

geworden.

19.   Speciale 
bevestigingselementen 
vergemakkelĳ ken de 
veilige bevestiging van de 
schakelinstallatie aan de 
constructie.

Bodembevestigingslussen
Met de optioneel leverbare bodembevestigingslussen 

kan de schakelinstallatie gemakkelĳ k aan een 

betonvloer worden bevestigt.

Dubbele bodembevestiging zonder boringen
Met de optioneel leverbare dubbele 

bodembevestiging kan de schakelinstallatie 

zonder omslachtige boorwerkzaamheden aan de 

dubbele-bodemconstructie worden bevestigd.

17.  De sokkel en de 
transportogen 
vergemakkelĳ ken 
het transport van de 
schakelinstallatie. 

Bodemtransport
De kabelrangeersokkel is zo gebouwd dat het 

transport op de bouwplaats met een pompwagen 

of een heftruck kan worden uitgevoerd.

De kastvelden worden niet op een pallet geleverd. 

Er is geen spraken van lastige demontage van een 

houtpallet onder de schakelinstallatie.

Kraantransport
Speciaal aangebrachte tansportogen met dubbele

functie bieden de optie voor kraantransport.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - montage ter plaatse

20.  Met de vooraf 
beschikbaar 
gestelde dubbele-
bodemaanduiding kan 
de standplaats van 
de schakelinstallatie 
al voor de levering 
worden voorbereid.

Maataanduiding 
Met een vooraf leverbare maataanduiding voor de dubbele-bodemconstructie 

kan de standplaats van de schakelinstallatie voor de levering van de installatie 

worden gemaakt.
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Laagspanningsverdeelinrichting

21.  Onderhoudsvrĳ e 
koppelstukken voor 
railsystemen garanderen 
veilige en betrouwbare 
elektrische aansluiting.

Koppelstuk railsysteem
De geopende vork van het koppelstuk voor 

railsystemen en de ingeperste moeren maken 

een snelle en simpele koppeling mogelĳ k. Beide 

uiteinden van het railsysteem zĳ n zo voorbereid dat 

ze later kunnen worden uitgebreid.
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Laagspanningsverdeelinrichting
HENCOMPACT, apparaattechniek, inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek
Beschermingsklasse I � (met aardeleiding), 
beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54

Laagspanningsschakelinstallatie, gereed voor aansluiting, in plaatstaal 
gekapseld, in kastbouwvorm in vrĳ staande uitvoering als 
combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439 deel 2
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2.  

Beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54
Kastsysteem uit uitbreidbare, afzonderlĳ ke velden voor seriemontage, van dezelfde 

bouwvorm:

Breedten: 400, 600, 850, 1000, 1100 mm

Diepten:  SAS 2000 = 600 mm (back-to-back = 1200 mm)

SAS 5000 = 750 mm (back-to-back = 1250 mm)

Hoogte: 2200 mm (met kabelrangeersokkel)

De elektrische energie stroomt via het hoofdrailsysteem 
direct langs de kortste route naar de schakelinstallaties.

 - Geopende hoofdschakelaar (ACB) tot 3200 A

 - Compacte hoofdschakelaar (MCCB) tot 1250 A

 -  Lastscheider in railvorm (NH00 - NH3)
(NH00 - 160 A/NH1 - 250 A/NH2 - 400 A/NH3 - 630 A)

Als verdeelrailsystemen en een dure koperrail naar de schakelapparaten achterwege 

worden gelaten, vormt dit een veilig en voordelig alternatief.

De N (PEN)-geleider kan desgewenst met dezelfde of hogere nominaalstroom als de 

fasegeleider en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider worden uitgevoerd.

Flexibel, modulair
Lastscheiders in railvorm tot NH3 en compacte hoofdschakelaars tot 1250 A kunnen 

direct naast elkaar worden geplaatst.

Wĳ zigingen of aanvullingen kunnen op een later moment worden uitgevoerd, zonder 

dat boren nodig is. 

(De schakelinstallatie moet in dat geval stroomloos worden gemaakt)

Vervangen:

2 x NH1-3 door 1 x MCCB 160 -   630 A

3 x NH1-3 door 1 x MCCB 630 - 1250 A

Veilige voeding
Bewezen Hensel-techniek garandeert een betrouwbare voeding door geteste 

railsystemen.

• Getest volgens DIN EN 61 439 deel 2

• Hoge kortsluitvastheid ICW = bis 100 kA/1 s

• Afdekking van alle onderdelen die in aangesloten toestand onder spanning staan

• N (PEN)-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider

• N (PEN)-geleiders EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst

Kan op elk moment worden uitgebreid
Als de zĳ wand wordt weggenomen, kunnen alle Hensel SAS-schakelinstallaties aan 

beide uiteinden zonder boren in de railsystemen met een uitbreidingsveld van dezelfde 

bouwvorm worden verbonden. 

Nominale stroom
van het railsysteem Inc

630-

1250 A
1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

Nominale
korteduurstroom ICW/1 s

50 kA 50 kA 60 kA 80 kA 100 kA

Nominale
piekstroomweerstand IPK

110 kA 110 kA 130 kA 175 kA 220 kA

cos  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nominale stroom N (PEN):
1250 A

tot

2000 A

1600 A

tot

2000 A

2000 A

tot

3200 A

2500 A

tot

3200 A

3200 A

SAS 2000 (kastdiepte 600 mm):

SAS 5000 (kastdiepte 750 mm):

• • •
•

•
• •
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Laagspanningsverdeelinrichting
HENCOMPACT, apparaattechniek, inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek
Beschermingsklasse I � (met aardeleiding), 
beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54

Veiligheid door afdekking
De zinvol geplaatste afdekking voorkomt als deze gesloten is dat de onderdelen die 

onder spanning staan, worden aangeraakt. 

Schakelapparatuur tot 125 A
Lastscheiders en schroefpatroonhouders kunnen in het bovenste deel van het kastveld 

op een railsysteem worden gebouwd.

De kabelinvoer wordt voor mogelĳ k naar binnen vallende voorwerpen afgesloten.

NSA-ruimte Kantoor

NSA-ruimte Kantoor
EMV-geschikte uitvoering en opstelling
Door de EMV-geschikte plaatsing van de N (PEN)-geleider in het gebied van het 

hoofdrailsysteem wordt het laagfrequente magneetveld, dat door de onder stroom 

staande rails wordt gecreëerd, bĳ  de schakelinstallatie geminimaliseerd.

Desondanks kan dit magneetveld voor de wand dringen en tot storingen leiden in de 

naastliggende ruimte.

Met de in het midden van de schakelruimte opgestelde back-to-back- uitvoering 

worden storingen door laagfrequente magneetvelden in aangrenzende ruimten zoveel 

mogelĳ k voorkomen.

Tweezĳ dige toegang, back-to-back

Opstelling in back-to-back-uitvoering
Bĳ  de back-to-back-uitvoering worden twee kastvelden zo opgebouwd, dat het in het 
midden liggende hoofdrailsysteem aan beide zĳ den voor rechtstreekse montage  
van de schakelinstallaties kan worden gebruikt.

Hierdoor kan het hoofdrailsysteem en daarmee de installatie ruimtebesparend worden 

opgebouwd.

Een afdekking voor de 

kabelaansluitruimte die 

na het aansluiten van 

de kabel kan worden 

aangebracht, biedt 

bescherming als er 

naderhand nog kabels 

worden gemonteerd.



438

Laagspanningsverdeelinrichting
Voorbeelden
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