Spis treści

Puszki odgałęźne
2
1.5 do 240 mm

10 - 135

KV - małe rozdzielnice
do 63 A, 3 - 54 modułów

136 - 189

Modułowy system obudów
do 250 A

190 - 279

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
do 630 A

280 - 445

Obudowy puste
zgodne z PN-EN 62208

NEW

446 - 469

Dławnice

470 - 495

Dane techniczne

496 - 535

Indeks

536 - 546
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Hensel Polska Sp. z o. o.

 Założona w 1994 roku

Firma Hensel działa na terenie Polski od ponad 30 lat. Polski oddział z sukcesami

 Biura i magazyny w Poznaniu

obsługuje również klientów w takich krajach jak: Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Ka-

 Kompetencje:

zachstan czy Azerbejdżan.

- obsługa rynku polskiego,
- wschodnioeuropejskiego
i części azjatyckiego

Wieloletnie doświadczenie a także silnie umotywowany i kompetentny zespół stanowią
gwarancję obsługi klienta na najwyższym poziomie.

- dział projektowania

Nasi inżynierowie chętnie przygotują kosztorys a także pomogą w zaprojektowaniu i

- dział obsługi klienta

doborze komponentów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji elektrycznej

- dział logistyki

i systemów rozdziału energii. Sprawnie funkcjonujący i dobrze zaopatrzony magazyn

- dział prefabrykacji

w Poznaniu jest przygotowany na wysyłkę większości produktów w dniu otrzymania

- doradcy techniczni w

zamówienia. Fachowy zespół w dziale prefabrykacji przygotuje w pełni wyposażoną,

kraju i za granicą

profesjonalną i gotową do podłączenia rozdzielnicę elektryczną lub sterowniczą, jak i
szereg innych rozwiązań opartych na produktach ﬁrmy Hensel według indywidualnych
potrzeb klienta.
Doradcy techniczni Hensel Polska oraz dystrybutorzy naszych produktów pozostają do
Państwa dyspozycji na terenie całego kraju. Na stronach internetowych www.hensel-electric.pl znajdują się szczegółowe informacje o produktach i adresy hurtowni gdzie
dostępne są nasze produkty.

Info
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www.hensel-electric.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji
na terenie całego kraju

Region północno-zachodni
tel.: +48 500 469 803
Region północny
tel.: +48 662 052 832
Region północno-wschodni
tel.: +48 664 022 741
Region południowo-wschodni
tel.: +48 602 725 504
Region południowy
tel.: +48 664 051 614
Region południowo-zachodni
tel.: +48 602 725 506
Region zachodni
tel.: +48 662 052 833
Region centralny
tel.: +48 728 802 085
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Lider dzięki innowacjom
i jakości
Firma Hensel jest wiodącym producentem innowacyjnych systemów
elektroinstalacyjnych i rozdziału energii. Założona w roku 1931, jest obecnie
reprezentowana w wielu krajach na świecie i zatrudnia około 850 pracowników,
z czego 590 w Niemczech.
Centrala ﬁrmy w Lennestadt w Niemczech wraz z dobrze rozwiniętą siecią oddziałów
i agentów zapewniają nieprzerwaną, silną obecność na międzynarodowym rynku.

Tam, gdzie otaczające środowisko,
kurz i wilgoć wymagają zastosowania
wysokiej klasy technologii montażu, Hensel
ze swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami
umożliwia niezawodną
i bezpieczną dystrybucję energii.
Szeroka gama nowoczesnych systemów
elektroinstalacyjnych i rozdziału energii dla
krajowych i międzynarodowych zastosowań
doprowadziła ﬁrmę Hensel do pozycji
jednego z liderów w dziedzinie
dystrybucji energii elektrycznej
niskiego napięcia.

Sztuka nowych technologii,
wyśmienita logistyka
Nowoczesne

technologie i zautomatyzo-

wane wtryskarki tworzyw sztucznych
Zaawansowane

Dostępność na
całym świecie
Oddziały zagraniczne:
- Polska, Czechy, Węgry, Turcja, Indie,
Chiny, Rosja
- agenci i dystrybutorzy w ponad 60
krajach
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procesy produkcyjne pod-

Wysoko

wykwalifikowana kadra i

nowoczesny park maszynowy
Koordynacja

i kontrola wszystkich

czas obróbki i powlekania powierzchni

procesów logistyki i magazynowania,

metali

dostawy na cały świat

Produkty elektrotechniczne
najwyższej jakości i niezawodności
Tam, gdzie zapylenie i wilgoć wpływają na funkcjonowanie instalacji
elektrycznej, jedynie produkty najwyższej jakości, spełniające normy
powinny być stosowane w celu zagwarantowania niezawodnej i
bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej.

Wysokie standardy jakości gwarantują

Hensel testuje jakość

naszym klientom przewagę konkurencyjną

Trwałość

również w przyszłości.

Wytrzymałość

Cała baza produkcyjna ﬁrmy Hensel jest
certyﬁkowana i spełnia wymagania
DIN EN ISO 9001:2008
Wewnętrzne

zarządzanie jakością

Zaawansowane

metody kontroli

Testy

tworzyw sztucznych
zwarciowa

na kompatybilność

elektromagnetyczną (EMC)
Palność
Limity

wzrostu temperatur

Funkcjonalność
Stopień

ochrony IP (kurz i woda)

Odporność

udarowa

Odporność

na zmiany temperatury

Odporność

na korozję

Kontrola

wymiarów poprzez

projekcję światła strukturalnego

Obszary zastosowań
Produkty Hensel stosowane są w szczególności przez:
 rolnictwo i przemysł spożywczy
 przemysł motoryzacyjny
 banki i instytucje ubezpieczeniowe
 cementownie

made in GERMANY
since 1931

 chłodnie
 przemysł petrochemiczny i stacje paliw
 szpitale i kliniki
 hotele i kina
 budownictwo przemysłowe i komercyjne
 centra handlowe
 przemysł stoczniowy
 przemysł metalowy, drzewny i papierniczy
 górnictwo
 elektrownie fotowoltaiczne
 elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie
 budownictwo mieszkaniowe
 szkoły i uniwersytety
 centra rekreacji i stadiony sportowe
 telekomunikację
 przemysł chemiczny
 budownictwo drogowe
 oczyszczalnie ścieków
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Hensel-App
Pobierz naszą darmową aplikację i bądź na bieżąco.
Dostępny w sklepie Google Play i Apple App Store.

Video
Odkryj nasze ﬁlmy!
Bogate w informacje spoty o montażu, użytkowaniu,
testach jakościowych oraz o samej ﬁrmie dostępne na
www.hensel-electric.pl/pl/video

Dowiedz się więcej o firmie
oglądając nasze videoklipy!

Downloads
Katalogi, informacje o produktach oraz materiały techniczne
do pobrania z naszej strony internetowej.
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Narzędzia
projektowe

Program

do projektowania

Szkolenia
Wysoko wykwalifikowani prelegenci, nowocześnie wyposażone sale konferencyjne
i najnowsza wiedza techniczna

Indywidualne rozwiązania
Obudowy

www.enyguide.pl
Portal

według potrzeb i na życzenie klienta

Indywidualne

rozwiązania zgodne z normami

I 61439

Wszystko o projektowaniu i montażu
rozdzielnic zgodnie z PN-EN 61439 www.hensel-electric.pl
Przewodnik

- projektowanie i montaż

rozdzielnic do 630 A
zgodnie z PN-EN 61439
NIE Z
ZG O D
61439
N
E
PN -

Twój
specjalistyczny
partner

Mobilne
wystawy

Targi

Samochody ekspozycyjne umożliwiają

Międzynarodowe i krajowe

prezentację najnowszych rozwiązań u klienta

Szybkie wsparcie w poważnych problemach
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