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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen van de producten

Chemische bestendigheid 1)

Producten gebruikt materiaal
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K 7... / K 12.. / K 24.. / 
Deksel Mi ... / SB ... / 
Deur en deksel 
KV ... / KV PC ... /
Tür FP ... / 
Scharnierdeksel KG / 
KF 4... / KF 7... / KF 8...

PC (polycarbonaat) 960° C V-2 -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

KF 5... / KF 9... / KF WP ...
KF PV ...
Onderdelen Mi .../ FP .../ SB ...

PC (polycarbonaat) met 

GFS

960° C V-0 -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

KD ... PC (polycarbonaat) PC-5

slagvast

960° C 5V -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

D ... / DP ... / DPC ...
DE ... / K ... / KC ...
RD ... / RK ...
KV ... / KG ...

PS (polystyrol) 750° C V-2 -40° C / 

+70° C

+ + + — — 0

K ... / KV ... / KV PC ... /
Mi ... / FP ... / SB ...

PUR (polyurethaan) — — -25° C / 

+80° C

0 + 0 0 — +

D ... / DP ... / DPC ...
DE ... / K ... / KC ...
KF ... / KD ...
RD ... / RK ...
KV ... / KV PC ... / KF  PV ... /
Mi FP ... / FP FG ...
ESM .. / STM .. / EDK ..
EDR .. /KST .. / DPS  ..
ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(thermoplastische elasto-

meer)

750° C — -25° C / 

+100° C

+ + + 0 0 0

ASM .. / AKM .. PA (polyamide) 960° C V-0 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

ASS .. 
KBM .. / KBS ..

PA (polyamide) 960° C V-2 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

AKM .. / AVS .. / AKS .. PA (polyamide) 750° C V-2 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

AKM .. / ASM .. / ASS ..
AKS ..

CR/NBR

(polychloropreen-

nitrielrubber)

— — -20° C / 

+100° C

+ + + 0 — 0

ASS .. TPE (evopreen) — — -20° C / 

+100° C

+ — + — — —

ASS .. CR (Chloroprenkautschuk) — — -30° C / 

+100° C

+ + + 0 — 0

KBM .. / KBS .. EPDM Ethyleen-

propyleen-dieen-rubber

— — -40 C / 

+130° C

+ + + — — —

Ste .. PVC (polyvinylchloride) 650° C — -20° C / 

+70° C

0 0 — — — —

Vanaf september 2013

(+ = bestendig,   0 = beperkt bestendig,   - = niet bestendig)

1) De gegevens omtrent de chemische bestendigheid dienen ter oriëntatie. In voorkomende gevallen is een test in combinatie met andere 
    chemicaliën en omgevingscondities noodzakelijk (temperatuur, concentratie enz.).

2) (MAK) - Maximale concentratie arbeitdsplaats
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Technische gegevens
RoHS, REACH

Richtlĳ n 2011/65/EU (RoHS) Wĳ  hebben alle gegevens naar eer en geweten verstrekt. De gegevens komen overeen met de huidige 

stand van de techniek. Aan deze gegevens kunnen echter geen garantierechten worden ontleend.

Bij gebruik conform de voorschriften vallen onze producten niet binnen het geldigheidsbereik van de 

Duitse wet voor elektroapparatuur (ElektroG) en daardoor ook niet binnen het geldigheidsbereik van de 

Richtlijn 2002/95/EG (RoHS). Indien onze producten zijn bestemd voor gebruik in producten die binnen 

het geldigheidsbereik van de RoHS vallen, dient de naleving van de RoHS-eisen te worden overeengeko-

men in een bilateraal contract.

De volgende productseries voldoen aan de Richtlijn 2002/95/EG (RoHS):

   DK-kabeldozen

   KV-verdelers 

   kastsystem (Installatieverdeler)

   Mi-verdelers (Energieverdelers)

   Kabelinvoersystemen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG voldoet aan de in de REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006 gestelde 

vereisten. Bĳ  veranderingen aan door ons geleverde producten door de REACH-verordening zullen wĳ  in 

het kader van onze zakelĳ ke relatie informeren en in individuele gevallen geschikte maatregelen afspreken.

Ten aanzien van artikel 33 van de REACH delen wĳ  het volgende mee:

Een uitspraak of de recent toegevoegde stoffen van de kandidatenlĳ st (peil 19-12-2012) volgens artikel 

59 (1,10) van de bovengenoemde verordening („Namen van stoffen“, zie internetadres van het Europese 

Chemicaliënagentschap (EChA) http://echa.europa.eu/) in het product of in de verpakking met meer dan 

0,1 massaprocent voorkomen, kan nog niet worden gedaan, omdat eerst onderzoek bĳ  onze leveranciers 

moet worden gedaan.

Ten aanzien van de eerdere versie van de kandidatenlĳ st geopenbaarde stoffen bevestigen wĳ  dat de 

producten en hun verpakkingen geen stoffen van de kandidatenlĳ st (peil: 18-06-2012) volgens artikel 59 

(1,10) van bovengenoemde verordening met meer dan 0,1 massaprocent bevatten.

Lennestadt, april 2013

Verordening (EU) nr. 
1907/2006
REACH-verordening
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1. kencĳ fer: 
Vreemde voorwerpen en bescherming 
tegen aanraking Aanvullende letter

Beschermingsgraad tegen toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen 
en tegen vaste vreemde voorwerpen

Extra letter wanneer de bescherming tegen 
elektrische schokken hoger is dan door het 
eerste kencĳ fer wordt aangeduid (bĳ v. IP 20C)

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen

Bescherming tegen 
aanraking

Beknopte omschrĳ ving

IP 0X niet-beschermd niet-beschermd

IP 1X vaste voorwerpen 

≥ 50 mm Ø

hand-aanrakingsveilig A handaanrakingsveilig

IP 2X vaste voorwerpen 

≥ 12,5 mm Ø

vinger-aanrakingsveilig B vingeraanrakingsveilig

IP 3X vaste voorwerpen 

≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø

C contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X vaste voorwerpen 

≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 1 mm Ø

D contact met gereedschap

≥ 1 mm Ø

IP 5X bescherming tegen 

stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

 

Technische gegevens
  Beschermingsgraad

Betekenis van het eerste kencĳ fer
Het eerste kencĳ fer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescherming biedt tegen de toegang tot (het aanraken van) gevaarlĳ ke onderdelen. Deze bescher-

ming wordt bereikt doordat binnendringen in de kast van een lichaamsdeel of een door een persoon vastgehouden voorwerp wordt voorkomen of slechts beperkt 

mogelĳ k is. Tegelĳ kertĳ d beschermt de kast het bedrĳ fsmiddel tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen. 

Betekenis van het tweede kencĳ fer
Het tweede kencĳ fer duidt de beschermingsgraad van de kast aan met betrekking tot schadelĳ ke invloeden op het bedrĳ fsmiddel door binnendringen van water in de 

kast. 

IP  

Beschermingsgraad volgens IEC 60 529  / DIN VDE 0470 Deel 1

Beschermingstypen van elektrische bedrĳ fsmiddelen

Elektrische bedrĳ fsmiddelen dienen wegens veiligheidsredenen 

te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 

wordt vervuld door de kasten, die het elektrische bedrĳ fsmiddel 

beschermen tegen aanraking, binnendringen van vaste vreemde 

voorwerpen en tegen stof, vocht en water.

De internationale norm IEC 60 529 en de Duitse norm DIN EN 60 

529 / VDE 0470 deel 1, september 2000 met de naam „Schut-

zarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (Beschermingstypen door kast 

- IP-code), vormen de basis voor het bepalen en markeren van de 

beschermingsgraad.

Het bereik van de bescherming (beschermingstype) die een kast 

biedt, wordt vastgesteld door middel van genormeerde testprocedu-

res. 

In het kader van deze testprocedures worden de te onderzoeken 

objecten voorafgaand aan het testen van de beschermingsgraad 

„ouder gemaakt“. Dit verouderen geschiedt via een herhaaldelĳ k 

verhoogde warmtebehandeling.
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2. kencĳ fer: Bescherming tegen water

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7

T
o

ep
as

si
ng

Geen be-

scherming

Bescherming 

tegen lood-

recht vallend 

druipwater

Bescherming te-

gen incidentele 

waterdruppels, 

indien de kast 

onder een hoek 

van maximaal 

15° is geplaatst.

Bescherming 

bĳ  incidentele 

reinigingspro-

cedures, indi-

rect schoon-

spuiten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  incidentele 

reinigingspro-

cedures, indi-

rect schoon-

spuiten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fsma-

tige procedu-

res, indirect 

schoonspuiten 

van de be-

drĳ fsmiddelen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fsma-

tige procedu-

res, indirect 

schoonspuiten 

van de be-

drĳ fsmiddelen

Bescherming 

tegen inwer-

king bĳ  tĳ delĳ k 

onderdompe-

len in water

Symbool � � �� � �� �� ��

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67

Extra letter
De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauwkeuriger te specifi ceren. De letters worden achter 

de beide kencĳ fers geplaatst. Bĳ  deze letters wordt onderscheid gemaakt tussen extra letters en aanvullende letters. Extra letters worden alleen gebruikt als de wer-

kelĳ ke bescherming tegen toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen groter is dan door het eerste kencĳ fer wordt aangeduid, of wanneer uitsluitend de bescherming tegen 

toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen wordt aangeduid en geen rekening wordt gehouden met de beschermingsgraad tegen vreemde voorwerpen. In dat geval wordt 

het eerste kencĳ fer vervangen door een “X”. Een kast mag uitsluitend worden gemarkeerd met een beschermingsgraad die door een extra letter wordt aangeduid, als 

deze kast ook beantwoordt aan alle lagere beschermingsgraden.

Het markeringssysteem bestaat uit de codeletters IP, gevolgd door twee kencĳ fers. 

Voorbeeld:

IP 6  7
     
         codeletters (International Protection)
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Technische gegevens
Buitenmaten van conventionele kabeldiameters
Korte aanduiding van kabels

De buitenmaten zĳ n gemiddel-

de waarden van verschillende 

producten.

Kabel-
door-
snede

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25  — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1,5 10 12 —

2x2,5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1,5 10,5 12,5 13

3x2,5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32-36 36

3x95/50 — 37-41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48-54

3x240/120 — 57-63 60

3x300/150 — 63-69 —

Kabel-
door-
snede

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

4x1,5 11 13,5 14

4x2,5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26-30 29

4x50 — 30-35 34

4x70 — 34-40 37

4x95 — 38-45 42

4x120 — 42-50 47

4x150 — 46-53 52

4x185 — 53-60 60

4x240 — 59-71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34-37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1,5 12 15 15

5x2,5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1,5 13 16 —

7x2,5 14,5 16,5 —

19x1,5 — 22 —

24x1,5 — 25 —

Korte aanduiding van kabels:
NYM Lichte kabel met kunststof mantel

NYY Kabel met kunststof mantel

NYCY Concentrische kabel met kunststof mantel

NYCWY  Concentrische kabel met kunststof mantel 

voor dynamische belasting
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Technische gegevens
Toewĳ zing van kabelbuitendiameters aan kabelwartels
Normen en bepalingen

De kabelinvoeren van 
Hensel voldoen aan de 
volgende normen en 
bepalingen:

- EN 50 262

Metrische kabelinvoeren voor elektrische installaties

- EN 60 423

Buizen voor elektrische doeleinden - Buitenmiddellĳ nen van buizen voor 

elektrische installaties en schroefdraad voor buizen en hulpstukken

- IEC 60 529

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

Buitendiameters van 
kabels

Kabeleinführung
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

3 6,5 ASM/AKM/ASS 12

5 10 ASM/AKM/ASS 16

6,5 13,5 ASM/AKM/ASS 20

10 17 ASM/AKM/ASS 25

14 21 ASM/AKM/ASS 32

20 28 ASM/AKM/ASS 40

25 35 ASM/AKM/ASS 50

35 48 ASM/AKM/ASS 63

Kabelwartel
Beschermingsgraad tot IP 67 

Met trekontlasting en contra-

moer.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Invoertulen ESM
Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

Buisaansluiting

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Buisinvoerstuk EDR
Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoerstukken wor-

den geplaatst in verwijderbare 

afsluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Insteektule STM
Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen EDK
Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40
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Technische gegevens
Typen geleiders
Aluminium kabels

Aluminium bezit in tegenstelling tot koper enkele 

materiaaleigenschappen waaraan bij de elektro-

techniek bijzondere aandacht moet worden ge-

schonken (zie elektrochemische spanningsreeks/

galvanisch element). 

De bijzonderheid van aluminium als geleider 

bestaat uit het feit dat het oppervlak van de 

aluminium kabel onder invloed van zuurstof 

onmiddellijk een niet-geleidende oxidelaag krijgt. 

Deze eigenschap zorgt voor een verhoging van de 

overgangsweerstand tussen de aluminium kabel 

en het klemlichaam. De totale klem dan daar-

door te warm worden en in het ergste geval zelfs 

verbranden. 

Ondanks deze bijzondere voorwaarden kunnen 

aluminium kabels worden aangesloten wanneer 

de klem daarvoor geschikt is en aan de volgende 

vereisten bij het aansluiten wordt voldaan.

Klemmen van aluminium 
kabels

I. Chemische basisprincipes

4.  Herhaal bovenstaande stappen wanneer de 

kabel losgemaakt en weer vastgemaakt wordt. 

Dat betekent: kabel afschaven, invetten en met-

een weer aansluiten, en steeds op een nieuwe 

positie aansluiten.

3.  Vanwege de neiging tot lostrekken van alumini-

um moeten de klemmen voor inbedrĳ fstelling en 

na de eerste 200 bedrĳ fsuren opnieuw worden 

aangehaald (let op het draaimoment).

III.  Vakkundige voorberei-
ding en behandeling van 
aluminium kabels

1.  Het geïsoleerde kabeleinde moet zorgvuldig 

door schaven, bĳ voorbeeld met een mes, ont-

daan worden van de oxidelaag. Daarbĳ  mogen 

geen vĳ len, schuurpapier of borstels worden 

gebruikt.

2.  Smeer onmiddellĳ k na het verwĳ deren van de 

oxidelaag het kabeleinde in met zuur- en alkalivrĳ  

vet, bĳ voorbeeld technische vaseline, en sluit 

het meteen aan op de klem. Zo voorkomt u 

dat door zuurstof opnieuw een niet-geleidende 

oxidelaag ontstaat.

1.  Op deze manier voldoen deze klemmen aan de 

eisen voor een afgestemde elektrochemische 

spanningsreeks Afbraak van het onedele materi-

aal (Alu) wordt voorkomen.

2.  De klem heeft een geschikte vorm en oppervlak 

om de vetlaag of een zeer geringe oxidelaag 

op de aluminium geleider bij het aansluiten te 

doorbreken.

De geschiktheid van klemmen voor aluminium kabels moet bevestigd worden door de klemfa-
brikant.

II.   Keuze van geschikte 
klemmen voor het aan-
sluiten van aluminium 
kabels
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Technische gegevens
  Klemtechnologie

Klemmen voor binnen-
komende kabels
2-5-polig, 

voor koperen en aluminium1) 

leidingen, voor inbouw in Mi-

ledige kasten grootte 2 t/m 8, 

compleet op inbouwplaat 

300 x 300 mm, met bevesti-

gingsschroeven.

Voedingsklem Mi VE 120
4-polig

Mi VVE 125
5-polig

Mi VE 240
4-polig

Mi VVE 245
5-poolig

Mi VE 302
2-polig

VE 303Mi 
polig3-p

Mi VE 304
4-polig

nominaal 

aansluitvermogen
150 mm2 240 mm2 00 mm30 2

nominaalstroom 250 A 400 A 630 A6

aantrekmoment 20 Nm 40 Nm 0 Nm5

klemmen per pol 2 4 2 4 2 4

type geleider Cu/Alu 

sol (rond)  

16-50 16-50 25-50 25-50 - 35-70

type geleider Cu/Alu 

s (rond), f (fl exibel)  

16-150 16-70 25-240 25-120 150-300 35-185

type geleider Cu/Alu 

sol (sector)

50-150 50-70 50-185 50-120 150-185 95-185

type geleider Cu 

s (sector)  

35-150 35-70 35-240 35-120 150-240 95-185

type geleider Alu 

s (sector)  

50-120 35-50 95-185 50-95 150-240 95-185

aftakking fl exibel 

railkoper (c)

Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 100 tot Mi VS 630 VS 630Mi 

Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen zie hoofdstuk Techniek.
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Technische gegevens
  Klemmen

Aan de M 10 aansluitingen 

kunnen aansluitklemmen voor 

railkoper VA 400 of direct-

aansluitklemmen DA 240 voor 

de aansluiting van fl exibel railko-

per of Cu-Alu geleiders worden 

toegepast. 

Geïnstalleerd in het 
apparaat:

Verbin-
dings-
klem

NH-patroon-
lastscheide / 
-beveiligings-
element

Last-
schakelaar 

Vermo-
gens-
schakelaar

Trekbeugelklemmen 

direct-aansluit klem

Mi NK 1 Gr. 00C/125 A

Gr. 00C/125 A

  63 A

100 A

160 A

160/250 A

klem met dubbele aansluiting 

voor koperen geleiders 

tot 35 mm2

Mi NK 2 Gr. 00/125 A

Dubbele aansluiting voor 

koperen geleiders 

tot 35 mm2

voor het onderling verbinden 

van de NH onderdelen

Mi NK 3 Gr. 00/125 A

Klem met dubbele aanslui-

ting voor koperen gelei-

ders tot 70 mm2 na gebruik 

van de snelklem, aansluiting 

met kabelschoen 

8 mm. 

160 A

Aansluiting met schroef 

M 10/M 20

Mi NK 4 M10  Gr. 1/250 A

M10  Gr. 2/400 A

M12  Gr. 3/630 A

M 10 

250/400 A

M 12 630 A

M 10 

400/630 A

Algemene 
klemtechnologie

}Let op:getest als 

verbindingsklem voor 

meerdere aders van 

gelijke doorsnede 

voor toepassing in 

één stroomketen.

aantal geleiders per pool

Klemmen max. 
aantal van - tot max.

max. 
aantal van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm2

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2,5 mm2, f

  1,5 mm2, f

Insteekklem 4 mm2

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Zonder andereindhuls; de 

kleminrichting moet bij het 

invoeren van de ader met 

een werktuig geopend 

worden.

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

Nominaalstroom: 80 A
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Technische gegevens
  Klemmen

Aantal DIN-rails PE-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

Terminal equipment and number of conductors to be connected

PE-klem voor koperleidingen

N klem voor koperleidingen

Aantal DIN-rails N-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2
 Insteek-

       brug

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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Technische gegevens
    Maatvoering van geïsoleerde kabels
Overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging

Beveiligingsinrich-
tingen

PVC
H07V-K max. 70° C

NSGAFöu
max. 90° C

Flexibel railkoper
max. 105° C

20 A 2,5 mm2 2,5 mm2

25 A 4 mm2 4 mm2

32/35 A 6 mm2 6 mm2

40/50 A 10 mm2 10 mm2

63 A 16 mm2 16 mm2

80 A 25 mm2 25 mm2

100 A 35 mm2 25 mm2 Mi VS 100

125 A 50 mm2 35 mm2 Mi VS 160

160 A 70 mm2 70 mm2 Mi VS 160

200 A 95 mm2 95 mm2 Mi VS 250

250 A 120 mm2 120 mm2 Mi VS 250

315 A 150 mm2 Mi VS 400

400 A Mi VS 400

630 A Mi VS 630

Maatvoering van geïsoleer-
de kabels in schakelinstal-
laties
Het bepalen van de diameters 

voor de geleiders binnen de 

schakelinstallaties is volgens 

IEC 61 439 de verantwoorde-

lĳ kheid van de fabrikant.

Wĳ  bevelen diameters aan in 

relatie tot de voorgeschakelde 

beveiligingsinrichtingen.

De waarden van tabel 1 heb-

ben betrekking op de buiten-

kabels.

De aanwĳ zingen voor be-

drading bĳ  apparaten (bĳ v. 

aansluitdiameter min. ... mm²) 

moeten met voorrang worden 

nageleefd.

De voor het verzamelrailsysteem voorgeschakelde beveiligingsinrichting F0 zorgt noch voor overbela-

stings- noch voor kortsluitbeveiliging van de aftakkende kabel naar F1.

Daarom moet de kabel voor de zekering F1 zo worden gelegd dat onder normale omstandigheden geen 

kortsluiting kan ontstaan. Dat betekent: „kortsluitveilige aanleg“.

Als kortsluitveilige aanleg gelden bijv.:

-   starre verbindingen die ook bij kortsluiting niet kunnen bewegen (fi xering van de kabel)

- kabels met bijzondere isolatie, bijv. NSGAFöu 3 kV

kortsluitveilig

Alle kabels moeten beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.

De maatvoering volgens tabel 1 gaat uit van een voorgeschakelde beveiligingsinrichting tegen overbela-

sting en kortsluiting.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de voorgeschakelde beveiligingsinrichting de beveiliging niet 

kan overnemen, bijv. bij aftakking van een of meer kleine verbruikers vanaf een verzamelrail, zie volgende 

afbeelding.

Overbelastings- en kortslui-
tingsbeveiliging

125 A 125 A 125 A

. . . . . .

125 A 63 A

16 mm2

H07VK
50 mm2 H07VK
35 mm2 NSGAFöu

63 A

16 mm2

H07VK

oder

Voorbeelden
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Technische gegevens
Kabelmaten, meetbelastingsfactoren, 
aansluitdiameters en verliesvermogens 

Kwalifi catie van N- en PE-
geleiders per schakeling

Fasegeleider ≤ 16 mm2 als fasegeleider

Fasegeleider > 16 mm2 1/2 fasegeleiderdoorsnede, echter ten minste 16 mm2 

 (niet EMC-compatibel)

In gebouwen met een hoge AC-belasting of bronnen van harmonische spanningen (elektronische ballasts 

of pc’s) kan het nodig zĳ n om de N-geleider te implementeren met dezelfde stroomvoerende capaciteit als 

de fasegeleiders.

Voor alle Hensel-railsystemen tot 630 A geldt dat de N-geleider moet worden geïmplementeerd met 

dezelfde stroomvoerende capaciteit.

Aantal schakelingen Factor

2-3 0,9

4-5 0,8

6-9 0,7

10 en meer 0,6

Nominale diversiteitsfactor 
voor inbouwapparatuur 
volgens EN 60 439-1

De volgende reductiefactoren kunnen worden toegepast als er meer dan één schakeling is geïnstalleerd 

in één kast of installatiesamenstelling en als er geen details over de toegekende stroom bekend zĳ n:

Bijvoorbeeld:
8 smeltveiligheden, 3-polig, 

vermogensverlies per zekering 

D II: P
V
 = 4 W

Dan is de gelijktijdigheidsfactor 

volgens de tabel 0,7.

P
V
 = P

V 
 x Factor2 = 4 W x 0,7 

x 0,7 = 1,96 W
(ca. 2 W per smeltveiligheden 

1-polig)

2 W x aantal smeltveiligheden 

= 2 W x 24

 

= 48 W totaal 

vermogensverlies 

Schroefpatroonhouders Patroonhouder 
vermogensverlies 
incl. beveiliging 
bij Ith2

Passchroeven Nominale spanning Leidingen/aanslui-
tingen massief
meerdraads
fi jndraads *)AC DC

D0-systeem 63 A schroefdraad E 18 ca. 5 W huls- 400 V 220 V 1,5-25 mm2

D II-systeem 25 A schroefdraad E 27 ca. 4 W schroef 500 V 500 V 1,5-25 mm2

D III-systeem 63 A schroefdraad E 33 ca 7 W schroef 690 V 500 V 1,5-25 mm2

*) uitsluitend met geperste adereindhuls of penkabelschoen

Aansluitdiameters en 
vermogensverlies van 
schroefpatroonhouders 
ingebouwd in KV-, ENYSTAR- 

en Mi-Verdelers

Apparaat Grootte nominale stroom max. bedrijfs-
stroom

Verlustleistung pro Pol
bei Bemessungsstrom

Schroefborgsysteem D 02

D II

D III

63 A

25 A

63 A

56 A

22,5 A

56 A

5,0 W

4,0 W

7,0 W

Zekeringhouder NH 00

NH 1

NH 2

160 A

250 A

400 A

125 A

225 A

360 A

 4,6 W

   7,3 W

 18,6 W

Patroonlastschakelaar NH 00C

NH 00

NH 1

NH 2

NH 3

125 A

160 A

250 A

400 A

630 A

100 A

125 A

225 A

360 A

550 A

 3,5 W

 5,0 W

 8,6 W

 15,0 W

 20,0 W

De voornoemde apparaten zijn voor NH-zekeringen met het volgende max. verliesvermogen bedoeld.

NH-zekeringen NH 00C

NH 00

NH 1

NH 2

NH 3

9,0 W

12,0 W

23,0 W

34,0 W

48,0 W

Lastschakelaar 63 A

100 A

125 A

160 A

250 A

400 A

630 A

56 A

90 A

112 A

144 A

225 A

360 A

570 A

2,0 W

3,0 W

1,8 W

3,0 W

5,8 W

10,8 W

30,9 W

Lastscheiderschakelaar 160 A

250 A

144 A

225 A

3,0 W

5,8 W

Vermogensschakelaar 160 A

250 A

400 A

630 A

125 A

225 A

360 A

570 A

13,95 W

18,75 W

19,20 W

39,69 W

Railkoper

(1 meter lengte)

250 A

400 A

630 A

 42,7 W/m

 63,8 W/m

102,3 W/m
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Technische gegevens
Internationale aanduidingen van typen geleiders
IK-code

IK-code [W] in J

IK00

geen 

bescher-

ming

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK-code [W] in J

IK06 1

�����

����


IK07 2

�����

����


IK08 5

�����

���	


IK09 10

�����

��	


IK10 20

�����

��	


Classifi cering van de slag-
vastheid aan de hand van 
de IK-code

IK-code
Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting
(slagvastheid)

De conformiteit met de norm DIN EN 50102 (VDE 0470 deel 100) „Schutzarten durch Gehäuse für elek-

trische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)“ (Bescher-

mingstypen door kast voor elektrische bedrĳ fsmiddelen (uitrusting) tegen externe mechanische belasting 

- IK-code) wordt gedefi nieerd met behulp van de kenletters IK. 

Deze norm reguleert de methoden voor het beschrĳ ven van de mate van bescherming die kasten bieden 

tegen externe mechanische belasting. Hierdoor kan de beschermingsgraad van een kast tegen mechani-

sche belasting (belastingsenergie in Joule) worden aangeduid. 

HENSEL maakt gebruik van deze norm voor het testen van de kasten. 

IK-code: Waarde van de belastingsenergie [W] in Joule.

type geleiders icon Beschrijving Kabel / Draad

r (rigid) = stĳ f

sol (solid) = 

massief 

ronde geleiders RE (rond massief)

sectorvormige 

geleiders

SE (sectorvormige, massief)

s (soepel) = 

meerdraads

runde geleiders RM (rond meerdraads)

sectorvormige 

geleiders

SM (sectorvormige, meerdraads)

f (fl exible) = fl exibel

Internationale aanduidin-
gen van typen geleiders
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Technische gegevens
Vorming van condenswater en tegenmaatregelen

Maatregelen tegen condens-
watervorming

bijv. Mi-verdelers

Ventilatieflens bij extreem hoge 

binnentemperaturen of bij gevaar 

voor condenswatervorming 

voor loodrechte montage op 

zijdelingse kastwanden, bescher-

mingsgraad IP 44

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

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

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

gemaakt.

Kabelinvoer en gelijktijdig 
ventilatie
Combi-ventilatiewartels zorgen 

via een klimaatmembraan voor 

compensatie tussen kastbin-

nenlucht en omgevingslucht. 

Binnentreden van water via de 

wartel wordt voorkomen.

Hoe vormt zich condens-
water in omhulsels met een 
hoge beschermingsgraad?

Condenswater kan hier worden ge-

vormd, afhankelĳ k van het weer, hoge 

luchtvochtigheid, direct zonlicht en 

temperatuurverschillen in vergelĳ king 

met de wand.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtig-

heidsniveaus en grote temperatuur-

schommelingen zĳ n te verwachten, 

zoals wasruimten, keukens, autowas-

serĳ en, enz.

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

Vorming van condenswater in 
binneninstallaties:

Op welke plaatsen vormt 
zich condenswater?

Systeem ingeschakeld.

Systeem ingeschakeld.

De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwapparatuur.

De warme lucht binnen in het omhulsel probeert 

vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via de 

pakking, aangezien de om-hullingen niet gasdicht 

zĳ n. 

De interne temperatuur wordt verlaagd door de 

afkoeling van het systeem, bĳ v. door de belastingen 

uit te schakelen. De koellucht stoot vocht uit dat als 

condenswater wordt verzameld op de afkoelende 

binnenoppervlakken.

Systeem uitgeschakeld.

1. Selecteer de installatieplaats 

(vermĳ d temperatuurverschillen).

2.  Open het condenswatermembraan 

op het laagste punt van de kabeldoos 

(boor mogelĳ k een gat Ø 5 mm).

3. Zorg voor luchtverversing via ventilatie.

Maatregel tegen accumu-
latie van condenswater in 
kabel dozen:

Bĳ voorbeeld: DK-kabeldozen
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Technische gegevens
Termdefi nities

Terminologische defi nities
In de norm DIN EN 61 439 

deel 1 worden nominale waar-

den opgegeven voor de bouw 

van laagspanningsschakel-

apparatuur.

Nominale spanning (Un)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven hoogste nominale waarde van 

wisselspanning (effectieve waarde) of gelĳ kspan-

ning waarvoor de hoofdcircuits van de schakelap-

paratuurcombinatie geschikt zĳ n. 

Nominale bedrĳ fsspanning (Ue) (van een 
circuit van een schakelapparaatcombinatie)

Door de fabrikant van de schakelapparaatcombi-

natie opgegeven spanningswaarde die, gecombi-

neerd met de nominale stroomstrerkte, het gebruik 

bepaalt. 

Nominale isolatiespanning (Ui)

Houdspanning (effectieve waarde) die door de 

fabrikant van de schakelapparatuurcombinatie voor 

een bedrĳ fsmiddel of een deel daarvan wordt aan-

gegeven en die het bepaalde (langdurige) isolatie-

vermogen van de betreffende isolatie aangeeft.

Nominale stootspanning (Uimp)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcombi-

natie opgegeven waarde van een stoothoudspan-

ning, die het vastgelegde isolatievermogen ten 

opzichte van transiënte overspanningen aangeeft.

Nominale stroomsterkte (In)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven waarde van de stroomsterkte, 

waarbĳ  rekening wordt gehouden met de nominale 

gegevens van de bedrĳ fsmiddelen en de inrichting 

en het gebruik ervan, en die zonder overschrĳ ding 

van de vastgelegde bovengrenstemperaturen van 

de verschillende componenten van de schakelap-

paratuurcombinatie onder vastgelegde omstandig-

heden kan worden gedragen.

Onbeïnvloede kortsluitstroomsterkte (Icp)

Stroomsterkte die ontstaat wanneer de inkomende 

kabel van het circuit door een geleider met ver-

waarloosbare impedantie in directe nabĳ heid van 

de aansluitingen van de schakelapparatuurcombi-

naties wordt kortgesloten. 

Nominale stootstroomvastheid (Ipk)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven hoogste momentwaarde van de 

kortsluitstroom die onder vastgestelde omstandig-

heden kan worden verdragen.

Nominale kortstondige stroomvastheid (Icw)

Door de fabrikant van de schakelapparatuur-

combinatie opgegeven effectieve waarde van de 

kortstondige stroom, aangegeven als stroom en 

tĳ d, die onder vastgelegde omstandigheden zonder 

schade kan worden gedragen.

Veronderstelde nominale kortsluitstroom-
sterkte (Icc)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven waarde van de niet-beïnvloede 

kortsluitstroom waartegen een apparaat met een 

circuit met een kortsluitbeveiliging (SCPD) gedu-

rende de totale onderbrekingstĳ d (geleidingsduur) 

onder bepaalde omstandigheden bestand is. 

Nominale stroomsterkte van de schakelappa-
raatcombinatie (InA)

De nominale stroom van de schakelapparatuur-

combinatie is de kleinste van: 

- de som van de nominale stroomsterkten van de 

parallel gebruikte voedingen binnen de schakelap-

paraatcombinatie; 

- de totale stroomsterkte die met het hoofdrailsys-

teem in de installatie van de schakelapparatuur-

combinatie kan worden verdeeld. 

De stroomsterkte moet kunnen worden gedragen 

zonder dat de temperatuur van de afzonderlĳ ke 

componenten de grenswaarde overschrĳ dt die in 

de norm is vastgelegd.

Nominale stroomsterkte van een circuit (Inc)

De nominale stroom van een circuit die door de fa-

brikant van de schakelapparatuurcombinatie wordt 

opgegeven, is afhankelĳ k van de nominale waarden 

van de afzonderlĳ ke elektrische bedrĳ fsmiddelen 

in het circuit van de schakelapparatuurcombinatie, 

van de inrichting en van het gebruik. Het circuit 

moet deze stroom bĳ  afzonderlĳ k gebruik kunnen 

geleiden, zonder dat de bovengrenstemperaturen 

van de afzonderlĳ ke componenten de grenzen 

overschrĳ den die in de norm zĳ n vastgelegd.

Nominale belastingsfactor (RDF)

De nominale belastingsfactor is de door de 

fabrikant van de schakelapparatuurcombinatie 

opgegeven procentuele waarde van de nominale 

stroomsterkte waarmee de uitgangen van een 

schakelapparatuurcombinatie langdurig en tege-

lĳ kertĳ d kunnen worden belast, waarbĳ  rekening 

wordt gehouden met de wederzĳ dse thermische 

invloeden.
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Technische gegevens
  Stukscontrole van schakelinstallaties (schakelapparaatcombinatie)
Uitvoeren van bewijsstuk/controleren

1
Controle:

Beschermingsgraad 

van kast (afdichtingen, 

afschermingen)

De fabrikant moet maatregelen opgeven 

om de beschermingsgraad te hand-

haven, die moeten worden uitgevoerd.

Controleer of afdichtingen en afscher-

mingen volgens opgaaf van de fabrikant 

zijn gemonteerd.

7
Controle:

Mechanisch functioneren 

(bedieningselementen, 

vergrendelingen)

De werking van mechanische bedie-

ningselementen, zoals schakelaandrij-

vingen, deksel- en deursluitingen, moet 

worden gecontroleerd.

2
Controle:

Lucht- en kruipkanalen

het luchtkanaal tussen verschillende 

potentialen moet groter zijn dan de 

waarde volgens tabel 1 van de norm. 

Wij raden een minimale afstand van 

10 mm aan.

8
Controle:

isolatie-eigenschappen

Installatieverdelers tot 250 A worden 

door meting bĳ  een spanning van 

500 V gelĳ kstroom getest. 

Voor alle andere verdelers boven 

250 A moet een hoogspannings-

controle worden uitgevoerd.

3
Controle:

Beveiliging tegen elek-

trische schokken en 

doorgankelijkheid van de 

beveiligingskabelkringloop

De beveiligingskabelstroomkringen 

moeten onderworpen worden aan een 

controle op doorgankelijkheid.

Kabels moeten gecontroleerd worden 

op overeenkomen met schakelschema‘s 

en schroefverbindingen moeten steek-

proefgewijs worden gecontroleerd.

5Controle:

Interne elektrische stroom-

kringen en verbindingen
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Technische gegevens
Kopieersjabloon
verliesvermogensberekening

Typebewijs van de toegelaten verwarming volgens DIN EN 61 439-1 deel 10.10
Klant:  Serienr:

 Volgnr.:

Max. kastbinnentemperatuur 55 °C

Max. omgevingstemperatuur 55 °C

Temperatuurverschil 20 K

Aanwijzingen:

 nominale stroom

  DERATING: Volgens opgaaf van de fabrikant, echter minimaal 

0,8 volgens DIN EN 61 439 deel 1 

(verhouding bedrijfsstroom tot nominale stroom)

  De stroomsterkte I
nC

 bepaalt voor de voeding de waarde I
nA

  Gegevens voor plaatstaalverdeler en voor isolatiestofverdeler in 

kastvorm mogelijk.

 Uitstraalbaar verliesvermogen volgens oorspronkelijke fabrikant.

2. Geïnstalleerd verliesvermogoen van de verzamelrails

Positie Lengte Omschrijving Pv / Watt  Pv / Watt

1 railkoper 250 A

2 railkoper 400 A

3 railkoper 630 A

Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de verzamelrails (W)

1. Geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten

Positie Aantal Fabrikant Type Omschrijving In / A Derating InC / A Pv / Watt Pv / Watt

Voeding E 1

U
it
g

a
n
g

e
n

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A n

Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten (W)

  

3. Uitstraalbaar verliesvermogen van de kast

Positie Aantal Omschrijving Pv / Watt Pv / Watt

1

2

3

4

5

6

Totaal uitstraalbaar verliesvermogen van de kast (W)




4. Berekening
Volgnr. 1 Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten (W)

Volgnr. 2 Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de verzamelrails (W)

 Aandeel bedrading van volgnrs. 2 en 3 (bijv. 30% aanbevolen) (W)

 ... % reserve voor extra apparaten volgens specifi catie (W)

 Subtotaal (W)

Volgnr. 3 Totaal uitstraalbaar verliesvermogen van de kast (W)

 Verschil tussen uitstraalbaar en geïnstalleerd verliesvermogen (W)

Bij negatief verschil moet door ventilatie of door een grotere kast het uitstraalbare verliesvermogen 

worden vergroot. Een andere maatregel kan het verkleinen van de RDF zijn.

ekening verminderde RDF: Uitstraalbaar verliesvermogen

Geïnstalleerd verliesvermogen
RDF = √ Waarde voor apparaten enz. zie pag. 451.
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Technische gegevens
  Kopieersjabloon protocol voor bewijsstuk  

Volg-

nr.

Test-

mo-

dus*

Inhoud van de test
VDE 0660-600-1 

paragraaf
Resultaat van de test Controleur

1 S
Beschermingsgraad van kast 

(afdichtingen, afschermingen)
11.2

2 S/P Lucht- en kruipkanalen 11.3

3 S/P
Beveiliging tegen elektrische schokken en doorgankelijkheid 

van de beveiligingskabelkringloop
11.4

4 S Montage van materialen 11.5

5 S/P Interne elektrische stroomkringen en verbindingen 11.8

6 S Aansluitingen van van buiten ingevoerde kabels 11.7

7 P
Mechanisch functioneren 

(bedieningselementen, vergrendelingen)
11.8

8 P Isolatie-eigenschappen 11.9           MΩ

De bedrĳ fsfrequente isolatievastheid moet op alle stroomkringen worden ge-

controleerd in overeenstemming met 10.9.2 voor de duur van 1 seconde. De 

testspanning voor schakelapparaatcombinaties met een nominale isolatiespan-

ning tussen 300 en 800 V bedraag 1890 V wisselstroom. De testwaarden voor 

afwĳ kende nominale isolatiespanningen zĳ n de vinden in tabel 8 van IEC 61 

439-1.
Testspanningswaarde

          V AC

Alternatief geldt voor schakelapparaatcombinaties met een beveiligingsinrichting 

in de voeding en een nominale stroom tot 250 A:

Meting van de isolatieweerstand met een isolatiemeetapparaat bĳ  een spanning 

van minstens 500 V wisselstroom.

De test is geslaagd als de isolatieweerstand minstens 1000 Ω/V bedraagt.

Isolatieweerstand

          Ω/V

9 P Bekabeling, gedrag in gebruik en functioneren 11.10

S - visuele controle

P - test met mechanische of elektrische testapparatuur

Monteur: ....................................................................................

Controleur: ...............................................................

Datum: ...................................................................................... Datum: .....................................................................

Protocol voor bewijsstuk (bewijsstukprotocol)

Schakelapparaatcombinatie,
typebewijs volgens DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)  

Installatieverdeler,
typebewijs volgens DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Klant: .................................................................................  Opdrachtnummer: ..............................................

Project: ................................................................................ Werkplaats: .........................................................

Uitgevoerde bewijzen:
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
DK-kabeldozen

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 6009a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: D ..., DE ..., DM ..., DN ..., DP ..., DPC ..., K ..., KC ..., KM ...
  

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen
 Description: cable junction boxes

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard: DIN EN  60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22
 

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  “General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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  Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabeldozen voor bijzondere milieuomstandigheden

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 6010
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: KD ..., KF ..., KF WP ....
  

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen für besondere Umgebungsbedingungen
 Description: cable junction boxes for special environmental conditions

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard: DIN EN 60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22 
  DIN VDE V 0606-22-100 (KF WP)

 

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  “General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013         
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -

T
ec

hn
ik



460

Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabeldozen met functiebehoud

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 9011a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product  

 Typ / Type: FK 9025, FK 9105, FK 9255, 
   FK 7045, FK 7105, FK 7165

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt E30-E90
 Description: Cable junction boxes tested for intrinsic fire resistance E30-E90 

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard: DIN EN 60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22
  DIN 4102-12

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 “General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2009 

Year of affixing CE-Marking

  

  

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
KV-verdeelkasten

Erklärung 
der EG-Konformität       Nr./No. K 6104a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ/ Type: Kleinverteiler 
   Small distribution boards
   Typ / type: KV ....

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
   57368 Lennestadt

 Beschreibung: Isolierstoffgehäuse, geeignet zum Bau von Niederspannungs-   
   Schaltgeräte-Kombinationen bis 63 A, zu deren Bedienung Laien 
   Zugang haben
 Description:  Enclosures, made of insulating material, suitable for assembling of low-

voltage switchgear and controlgear assemblies up to 63 A intended to be   
installed in places where unskilled persons have  access for their use  

  

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard:  DIN EN 60439-3
   EN 60439-3 
   IEC 60439-3

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

   Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
   Low voltage directive 2006/95/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 “General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung:  2012 

Year of affixing CE-Marking

 

Ausstellungsdatum:  01.02.2013 
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
ENYSTAR

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr./No. ENY 2009a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: ENYSTAR  

  Typ / type: FP  ....

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer. Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Installationsverteiler bis 250A “DBO”
 Description: Distribution boards up to 250A “DBO”

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard: DIN EN 61439-3
  EN 61439-3
   IEC 61439-3

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 “General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2013 

Year of affixing CE-Marking

 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013        
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Mi-verdeler

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. K 2010a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: Mi-Verteiler  
   Mi-Distributor
   Typ / type: Mi  ....

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6
   57368 Lennestadt

 Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombination „PSC“
 Description: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies “PSC”

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm / Standard: DIN EN 61439-2
   EN 61439-2 
   IEC 61439-2

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

   Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
   Low voltage directive 2006/95/EC

   EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG
   Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 “General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung:  2012 

Year of affixing CE-Marking.

 

Ausstellungsdatum:  19.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabelwartels

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. KS 6105b
Declaration of EC-Conformity

Das Produkt,

The product

 Bezeichnung/Name: Kabelverschraubungen
  cable glands
 Typen/Types: ASM ..., AKM ..., ASS ...

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelstutzen zum Anbau an Gehäuse
  Description: Cable glands for boxes  

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm/Standard: DIN EN 50 262  Kabelverschraubungen/ cable glands
   IEC 62444

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

  EMV-Richtlinie 2004/108/EG
  EMC directive 2004/108/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

 Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

 internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s  declaration of 

 conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of  compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2005
Year of affixing CE-Marking

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung -

- Technical Managing Director - 
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Laagspanningsverdeelinrichtingen

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. K 63/20/64-03a
Declaration of EC-Conformity

Das Produkt,

The product

 Bezeichnung/Name: Mi 1000, SAS 600, SAS 2000, SAS 5000
 Typen/Types: Mi 1000, SAS 600, SAS 2000, SAS 5000

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelstutzen zum Anbau an Gehäuse
  Description: Cable glands for boxes  

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norm/Standard: Niederspannungs-Schaltgerätekombination 
   Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
  Low voltage directive 2006/95/EC

  EMV-Richtlinie 2004/108/EG
  EMC directive 2004/108/EC

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von 

Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

 Niederspannungsgeräten e.V.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

 internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s  declaration of 

 conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of  compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung: 2012
Year of affixing CE-Marking

Ausstellungsdatum: 01.03.2013
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung -

- Technical Managing Director - 
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