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Puszki odgałęźne fi rmy Hensel 
Historia sukcesu!

Firma Hensel od początku stawiała czoła wyzwaniom czasu! Wynalezienie puszki odgałęźnej z duroplastu w 

1931 roku zrewolucjonizowało sposób pracy ówczesnego pokolenia elektryków. Dzięki temu bardzo wiele 

zadań dotyczących instalacji można było rozwiązać w najprostszy sposób.

Konstruujemy produkty, które nie tylko spełniają
dzisiejsze wymagania, lecz je przewyższają ... 

Równo z postępem 

Uważamy, że jako wynalazcy puszki odgałęźnej z tworzywa 

sztucznego mamy obowiązek pracować na najwyższym 

poziomie. Nie wystarcza nam reagowanie na nowe zadania. 

Co więcej, jeśli chodzi o innowacje w zakresie elektrotechniki i 

instalacji elektrycznych sami wyznaczamy kierunki.
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Ewolucja oryginału:

Przenieśliśmy oryginał na jeszcze wyższy poziom rozwoju. 

Zarejestrowaliśmy impulsy płynące z praktyki i nadaliśmy 

im kształt nowych funkcji w puszkach ENYCASE. Są 

one urzeczywistnieniem naszych własnych kompetencji, 

ponieważ wiedza specjalistyczna rozwija się szczególnie 

w wymagających obszarach, w ciężkich warunkach 

środowiskowych i w przemyśle.

Nowa seria puszek odgałęźnych produkowana jest z 

najwyższej jakości materiałów z użyciem innowacyjnej 

technologii. Nasze produkty przekonują od pokoleń.

Naszym prawem jest ich dalsze rozwijanie i optymalizowanie

Technika pomiarowa gwarantuje najwyższą jakość produktów. 

Na zdjęciu pomiar optyczny pokrywy puszki.

Precyzyjna logistyka zapewnia optymalną i efektywną

obsługę klienta.

Puszki w 8 rozmiarach, w kolorze szarym i czarnym
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Masa uszczelniająca nie zawiera silikonu
Wielostopniowe przetłoczenia pod dławnice

w różnych rozmiarach

Palność – próba rozżarzonego drutu 960°C 
Duża wytrzymałość udarowa IK 09 (10 dżuli))

Dla puszek wypełnionych masą uszczelniającą nie ma 
zastosowania norma dotycząca stopnia ochrony przez 
obudowę IEC 60529 

Nowy kształt z dużą 

ilością miejsca na 

okablowanie
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Spektakularne innowacje!

Z nowych wyzwań wynikają nowe wymagania. Na nowo zbadaliśmy 

i sprawdziliśmy każdy szczegół, aby jeszcze bardziej ulepszyć puszkę 

ENYCASE. Tylko w ten sposób można wytworzyć produkt, który pozostaje 

ciągle najnowocześniejszy i zachwycić jego użytkowników nie tylko tym, co 

sprawdzone, lecz również wciąż tym, co nowe.

 sprawdzone rozwiązania od lidera rynku
 bezpieczne i trwałe produkty
 innowacje zapewniające wiele korzyści w czasie montażu i użytkowania

Wysoko umieszczone zaciski 
zapewniające większą ilość 

miejsca na przewody

Możliwość podłączania różnych
przekrojów i rodzajów żył pod 

jeden potencjał

Uchwyty zewnętrzne do montażu 
w komplecie z każdą puszką

Szybkie zamykanie poprzez wykona-
nie jednej czwartej obrotu – widoczna 

pozycja zamknięcia

Zaciski z ochroną żyły również 
do przewodów elastycznych bez 

tulejki końcowej
Każdy potencjał z
dwoma zaciskami
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Ewolucja oryginału 
trwa nadal.
Możesz liczyć na więcej!

Krok 2: bez przecieków!

ENYCASE WP 
W wielu zastosowaniach jest szczególnie ważne, aby całkowicie wyeliminować możliwość dostania się wody do obudowy. Na 

szczęście Hensel także w tym przypadku oferuje perfekcyjne rozwiązanie tego problemu.

Specjalnie skonstruowana seria puszek odgałęźnych  ENYCASE uniemożliwia przedostawanie się wody oraz tworzenie się 

kondensatu pary wodnej wewnątrz puszki dzięki zastosowaniu szybko zastygającej, elastycznej masie uszczelniającej. 

Rozwiązanie to, wykorzystujące nasze doświadczenie i know-how, często jest jedynym rozwiązaniem dla tak wymagających 

zadań.

Trwale wodoodporne połączenia

dzięki puszkom do wypełniania masą uszczelniającą zgodnie z normą DIN VDE V 0606-22-100 

Krok 2: 

wodoodporne
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Trwale wodoodporne połączenia - 
puszki do wypełniania masą uszczelniającą zgodnie z DIN VDE V 0606-22-100

Co pewien czas elektrycy mają do czynienia z instalacjami, gdzie szczególnie ważne jest 

pewne zabezpieczenie puszki przed wnikaniem wody. Nawet najwyższe stopnie ochrony 

określane jako IP nie są w stanie tego zapewnić ponieważ  dopuszczają wnikanie do obu-

dowy niewielkich, nie szkodliwych ilości wody. W ekstremalnych warunkach może pojawić 

się skraplanie pary wodnej w obudowach, które doprowadzi do uszkodzenia instalacji lub 

nieprawidłowej pracy urządzeń. Elementy wentylacyjne są zazwyczaj wystarczające, aby 

zabezpieczyć obudowę przed powstawaniem kondensatu. Często jednak stosowanie 

wentylacji nie jest możliwe, na przykład gdy puszki zainstalowano w miejscu narażonym na 

zalewanie.

Jakie zastosowania wymagają wodoodpornych połączeń?

- Pompy i przepompownie.

- Instalacje układane w ziemi.

- Rozlewiska jezior i rzek.

- Instalacje przygruntowe.

Dlaczego stopień ochrony IP nie jest wystarczający?

- Każdy stopień ochrony IP dopuszcza niewielkie wnikanie wody.

- Nie zawsze można zabezpieczyć się przed kondensacją pary wodnej.

- Urządzenia wentylujące nie zawsze mogą być zastosowane.

Połączenia wodoodporne:

Uszczelnianie puszki za pomocą szybko twardniejącej masy całkowicie zabezpiecza przed 

wnikaniem wody i powstawaniem kondensatu pary wodnej. 

Masa uszczelniająca posiada wyjątkowe właściwości izolacyjne. Dzięki temu, że masa jest 

przezroczysta to w każdej chwili można dokonać inspekcji połączeń. 

Ten wytrzymały i zarazem elastyczny materiał posiada właściwości samo uszczelniania, więc 

w każdej chwili można testować połączenia elektryczne. Masa może być łatwo usunięta, co 

umożliwia dokonanie zmian w instalacji. 

Innym atutem jest to, że puszki wypełnione masą uszczelniającą zapewniają odporność na 

wibracje. Masa nie zastępuje jednak odciążenia przewodów.

Dlatego należy stosować odpowiednie dławnice np. typu AKM lub ASS fi rmy Hensel.

Wnikanie wody i tworzenie się kondensatu pary wodnej jest niemożliwe.
Dla celów pomiarowych bądź w przypadku zmian w instalacji masa może być łatwo 
usunięta i uzupełniona na nowo.
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Wersja Stare typy Nowe typy

   

1.5-2.5 mm² KF WP 3025
WP 0202 G

WP 0402 G

1.5-4 mm² KF WP 3045
WP 0404 G

WP 0604 G

2.5-6 mm² KF WP 3065
WP 0606 G

WP 1006 G

4-10 mm² KF WP 3105 WP 1010 G

   

1.5-2.5 mm² KF WP 2025
WP 0202 B

WP 0402 B

1.5-4 mm² KF WP 2045
WP 0404 B

WP 0604 B

2.5-6 mm² KF WP 2065
WP 0606 B

WP 1006 B

4-10 mm² KF WP 2105 WP 1010 B

Tabela porównawcza: nowe i stare puszki 
do wypełniania masą uszczelniającą
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Puszki  odgałęźne  
Do wypełniania masą uszczelniającą
Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne 

  Dławnice AKM/ASS zamawiać oddzielnie
 Do montażu w ziemi bez obciążenia ruchem lub przy zagrożeniu powstawania kondensatu pary wodnej i przedostawania się cieczy  
 Możliwość przebywania w wodzie bez środków chemicznych do głębokości 1 metra przez długi czas  
 W celu dokonania zmian w instalacji lub jej sprawdzenia, wcześniej zalaną masę można łatwo usunąć  
  Trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy

 WP 0202 G 
 WP 0202 B 

     

 1.5-2.5 mm², Cu 3~ 

 dla każdego z 5-bieg.: 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f  

 objętość puszki: 350 ml    

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  20 A 

Moment dokręcania zacisku  0.5 Nm 

 WP 0402 G 
WP 0402 B  

     

 1.5-2.5 mm², Cu 3~ 

 dla każdego z 5-bieg.: 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f  

 objętość puszki:   500 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  20 A 

 Moment dokręcania zacisku  0.5 Nm 

 WP 0404 G 
WP 0404 B  

      

 1.5-4 mm², Cu 3~ 

     dla każdego z 5-bieg.: 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f

 objętość puszki:   500 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  32 A 

 Moment dokręcania zacisku  0.7 Nm 

6293
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 WP 0604 G 
WP 0604 B  

     

 1.5-4 mm², Cu 3~ 

 dla każdego z 5-bieg.: 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f  

 objętość puszki:   850 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  32 A 

 Moment dokręcania zacisku  0.7 Nm 

 WP 0606 G 
WP 0606 B  

      

 2.5-6 mm², Cu 3~ 

 dla każdego z 5-bieg.: 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f  

 eobjętość puszki:   850 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  40 A 

 Moment dokręcania zacisku  1.5 Nm 

  Dławnice AKM/ASS zamawiać oddzielnie
 Do montażu w ziemi bez obciążenia ruchem lub przy zagrożeniu powstawania kondensatu pary wodnej i przedostawania się cieczy  
 Możliwość przebywania w wodzie bez środków chemicznych do głębokości 1 metra przez długi czas  
 W celu dokonania zmian w instalacji lub jej sprawdzenia, wcześniej zalaną masę można łatwo usunąć  
  Trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy

   

   

   

77130
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 WP 1006 G 
WP 1006 B  

      

 2.5-6 mm², Cu 3~ 

 dla każdego z 5-bieg.: 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f  

 objętość puszki:   1200 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  40 A 

 Moment dokręcania zacisku  1.5 Nm 

 WP 1010 G 
WP 1010 B  

     

 4-10 mm², Cu 3~ 

     5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 
4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s

 objętość puszki:   1200 ml  

 Napięcie znamionowe izolacji  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Wytrzymałość prądowa  63 A 

 Moment dokręcania zacisku  2.0 Nm 

Puszki  odgałęźne  
Do wypełniania masą uszczelniającą
Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne 

  Dławnice AKM/ASS zamawiać oddzielnie
 Do montażu w ziemi bez obciążenia ruchem lub przy zagrożeniu powstawania kondensatu pary wodnej i przedostawania się cieczy  
 Możliwość przebywania w wodzie bez środków chemicznych do głębokości 1 metra przez długi czas  
 W celu dokonania zmian w instalacji lub jej sprawdzenia, wcześniej zalaną masę można łatwo usunąć  
  Trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy
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 GH 0350   

Masa do zalewania , 350 ml 

   jako część zamienna
 masa do zalewania po zmianach w instalacji lub po naprawach  
  trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy   

 GH 0500   

 Masa do zalewania, 500 ml 

 jako część zamienna  
 masa do zalewania po zmianach w instalacji lub po naprawach  
  trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy   

 GH 0850   

Masa do zalewania , 850 ml 

   ajako część zamienna
   masa do zalewania po zmianach w instalacji lub po naprawach
  trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy   

 GH 1200   

 Masa do zalewania, 1200 ml 

   jako część zamienna
   masa do zalewania po zmianach w instalacji lub po naprawach
  trwałość masy do zalania ≥ 12 miesięcy   

   

   

 Puszki odgałęźne  
Do wypełniania masą uszczelniającą
Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne 
Wyposażenie dodatkowe
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PASSION FOR POWER.

i
98 17 0960  3.15/1/19

Hensel Polska Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Telefon: 61 876 61 46

Faks: 61 879 93 50

e-mail: hpl@hensel.com.pl

www.hensel-electric.pl

Ewolucja oryginału 
trwa nadal.
Możesz liczyć na więcej!


