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Systemy elektroinstalacyjne i rozdzielcze nn

  Wprowadzenie kabla i wentylacja  
w jednym

 Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
  Do otworów metrycznych
 Materiał: Termoplast



LES Dławnice
Dławnice klimatyzacyjne Kombi

1. W jaki sposób pojawia się kondensat wodny?

Stopień nasycenia powietrza wodą 
(wilgotność) zależy od temperatury. W 
przypadku wysokiej różnicy temperatury 
pomiędzy powietrzem na zewnątrz i 

wewnątrz obudowy, kondensacja  
zaczyna się pojawiać wewnątrz.  

2. Gdzie pojawia się kondensat wodny? 

3.  Co mówią przepisy dotyczące bezpieczeństwa  
IEC 60 364-5-52?

IEC 60 364-5-52 budowa instalacji 
niskiego napięcia, rozdział 52: sy-
stemy okablowania, klauzula 522.3.2  
stwierdza: „ Jeżeli woda lub konden-
sat pary wodnej może pojawić się w 
systemie okablowania, muszą zostać 
zastosowane odpowiednie środki aby 
zapewnić odpływ tych czynników“. 
Standard przewiduje dla puszek  

otwór o średnicy 5 mm, do odpro-
wadzania kondensatu. 

Ciepłe powietrze wewnątrz obudowy ab-
sorbuje wilgoć, która przenika z zewnątrz 
poprzez uszczelnienia, ponieważ obudowy 
nie są gazoszczelne.

System wyłączony.
Wewnętrzna temperatura obniża się 
ponieważ stygną aparaty. Chłodniejsze 
powietrze emituje wilgoć, która skrapla się na 
stygnących powierzchniach wewnętrznych.

System załączony.
Wewnętrzna temperatura jest zazwyczaj 
wyższa niż zewnętrzna ze względu na straty 
mocy zainstalowanych aparatów.

Przykład: W trakcie zmiany obciążenia

Kondensat szczególnie pojawia się 
tam gdzie występują duże skoki 
temperatury ( pocące się obudowy), 
w osłoniętych i nie osłoniętych  
instalacjach zewnętrznych. Wewnątrz 
budynków np. w pobliżu dużych 
bram, kuchniach, myjniach  
samochodowych itp.

Jak i kiedy pojawia się konden-
sat w obudowach o wysokim 
stopniu ochrony i co zakłada 
norma bezpieczeństwa  
IEC 60 364-5-52?
Kondensat pojawia się szczególnie w 
obudowach montowanych w instalacjach 
zewnętrznych. Powodem są duże skoki 
temperatury (dzień/noc, zmiany pogody, 
intensywne nasłonecznienie) lub zmiany 
obciążenia urządzeń. Kondensacja może 
powstać na wewnętrznych powierzchni-
ach zamkniętych obudów. 

Aby zapobiec konsekwencjom takim jak 
korozja, zwarcie i możliwość całkowitego 
uszkodzenia aparatów należy podjąć 
zdecydowane kroki. 



LES Dławnice
Dławnice klimatyzacyjne Kombi

Korzyści związane z nowymi dławnicami  
klimatyzacyjnymi:
		Wprowadzenie kabla i wentylacja w jednym!
		Zachowany stopień ochrony IP
		Unikanie uszkodzeń elektrycznych i elektronicznych urządzeń 

spowodowanych przez kondensat

Wnikanie  
wilgoci z 

zewnątrz jest  
zabezpieczane  

poprzez membranę.

W konsekwencji obudowa jest 
osuszana poprzez wymianę powietrza 
i wilgoć jest redukowana samoczyn-
nie. Jednocześnie zachowujemy 
szczelność aż do IP 67!

By utrzymać wymagany wysoki stopień ochrony IP wentylacja jest zabezpie-
czona przez specjalne dławnice klimatyzacyjne Kombi. Poprzez oddychające 
membrany dławnice Kombi zapewniają wyrównywanie ciśnienia wewnątrz 
obudowy z ciśnieniem otoczenia.

Nowy produkt firmy Hensel: 
wentylacja i wprowadzenie 
kabla w jednym! 
Generalnie kondensacja pary w 
zamkniętych obudowach w miejscach  
o dużych skokach temperatur jest  
nieunikniona.

Nowa dławnica klimatyzacyjna 
Kombi umożliwia wprowadzenie 
przewodu i dodatkowo wyrównanie 
ciśnienia. 

Dławnice klimatyzacyjne Kombi chronią 
przed gromadzeniem kondensatu, który 
powstaje między innymi z powodu 
dużych skoków temperatur, zmian pogo-
dowych, intensywnego nasłonecznienia 
itp. w obudowach o wysokim stopniu 
ochrony.

Kanały do wymiany powietrza

Otwory do  
kompensacji ciśnienia
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LES Dławnice
Dławnice klimatyzacyjne Kombi 
do otworów metrycznych

Gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to wielkości objętości obsługiwanych 
przez te dławnice możemy dodawać. Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji 
ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane 
dławnice zamykamy zaślepkami.

 do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
 z odciążeniem i przeciwnakrętką

 Materiał: Termoplast
 Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
 Kolor: szary, RAL 7032

KBM 20 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 20  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 6-13 mm
otwór pod dławnicę: Ø 20,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia,  
jedna dłwanica klimatyzacyjna M20 musi być zastosowana na 6 litrów (6000 cm³) 
pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M20 ≥ 3 szt.

KBM 25 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 25  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 9-17 mm
otwór pod dławnicę: Ø 25,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia,  
jedna dłwanica klimatyzacyjna M25 musi być zastosowana na 11 litrów  
(11000 cm³) pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M25 ≥ 2 szt.

KBM 32 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 32  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 13-21 mm
otwór pod dławnicę: Ø 32,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia,  
jedna dłwanica klimatyzacyjna M32 musi być zastosowana na 13 litrów  
(13000 cm³) pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M32 ≥ 1 szt.

VSB 13 Zaślepka

średnica: 13 mm
do zaślepienia dławnic klimatyzacyjnych Kombi M20 lub M25, które nie są używane do 
wprowadzenia przewodu.
Materiał: Termoplast
Kolor: Czerwony, RAL 3000 

VSB 21 Zaślepka

średnica: 21 mm
do zaślepienia dławnic klimatyzacyjnych Kombi M25 lub M32, które nie są używane do 
wprowadzenia przewodu.
Materiał: Termoplast
Kolor: Czerwony, RAL 3000 



LES Dławnice
Dławnice klimatyzacyjne Kombi 
do otworów metrycznych

Gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to wielkości objętości obsługiwanych 
przez te dławnice możemy dodawać. Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji 
ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane 
dławnice zamykamy zaślepkami.

 do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
 z odciążeniem i przeciwnakrętką

 Materiał: Termoplast
 Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
 Kolor: czarny, RAL 9005

KBS 20 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 20  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 6-13 mm
otwór pod dławnicę: Ø 20,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna 
dłwanica klimatyzacyjna M20 musi być zastosowana na 6 litrów (6000 cm³) 
pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M20 ≥ 3 szt.

KBS 25 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 25  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 9-17 mm
otwór pod dławnicę: Ø 25,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna 
dłwanica klimatyzacyjna M25 musi być zastosowana na 11 litrów (11000 cm³) 
pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M25 ≥ 2 szt.

KBS 32 Dławnice klimatyzacyjne Kombi

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960°C
gwint wg ISO: M 32  x  1,5
Zakres uszczelniania: Ø 13-21 mm
otwór pod dławnicę: Ø 32,5 mm
grubość ścianki: do 3,5 mm
Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna 
dłwanica klimatyzacyjna M32 musi być zastosowana na 13 litrów (13000 cm³) 
pojemności obudowy.
Przykład: Obudowa o rozmiarach  27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12.393 litrów.
Ilość koniecznych dławnic klimatyzacyjnych Kombi M32 ≥ 1 szt.

VSB 13 Zaślepka

średnica: 13 mm
do zaślepienia dławnic klimatyzacyjnych Kombi M20 lub M25, które nie są używane do 
wprowadzenia przewodu.
Materiał: Termoplast
Kolor: Czerwony, RAL 3000 

VSB 21 Zaślepka

średnica: 21 mm
do zaślepienia dławnic klimatyzacyjnych Kombi M25 lub M32, które nie są używane do 
wprowadzenia przewodu.
Materiał: Termoplast
Kolor: Czerwony, RAL 3000 
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Dławnice klimatyzacyjne Kombi 
Zastosowania

Dłwanice klimatyzacyjne  
Kombi do redukcji konden-
satu poprzez kompensację 
ciśnienia 



LES Dławnice
Dławnice wciskane
do otworów metrycznych

 dla instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych osłoniętych

 próba rozżarzonego drutu  
IEC 60 695-2-11 750° C

 do otworów M 16 - M 40
 otwór pod dławnicę Ø 16.5 - 40.5 mm
 Materiał: Termoplast
 Kolor: szary, RAL 7035

Dławnice wciskane
ESM
Stopień ochrony: IP 55
Zakres uszczelniania: Ø 4.8 mm - 30 mm
Grubość ścianki: 1.5-3.5 mm

Dławnica wielozakresowa
STM
Stopień ochrony: IP 55
Zakres uszczelniania: Ø 3.5 mm - 34 mm
Grubość ścianki: 1.5-4 mm

Dławnice wciskane
EDK
Stopień ochrony: IP 65
Zakres uszczelniania: Ø 5 mm - 30 mm
Grubość ścianki: 1.5-3.5 mm

Dławnice wciskane do rur instalacyjnych
EDR
Stopień ochrony: IP 65
Dla rur: M 16 - M 40
Grubość ścianki: 1.5-3.2 mm



LES Dławnice
Dławnice skręcane
do otworów metrycznych

 
 do wnętrz i nieosłoniętych instalacji 

zewnętrznych
 Gwint wg ISO: M 12 - M 63
 otwór pod dławnicę: Ø 12.5 - 63.5 mm
 Materiał: Termoplast
 Grubość ścianki: do 3 mm

Dławnica skręcana
ASM
Stopień ochrony: IP 66
Zakres uszczelniania: Ø 3 mm - 48 mm
Kolor: szary, RAL 7035 
Próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960° C

Dławnica skręcana
ASS 
Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
Zakres uszczelniania: Ø 2 mm - 48 mm
Kolor: czarny, RAL 9005 
Próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 960° C

Dławnica skręcana
AKM
Stopień ochrony: IP 65
Zakres uszczelniania: Ø 3 mm - 48 mm
Kolor: szary, RAL 7035 
Próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11 750° C


