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HENSEL –
z pasją dążymy do perfekcji

Energia elektryczna posuwa nas do
przodu.
I to we wszystkich obszarach życia. Firma
Hensel dba o to, by energia elektryczna
docierała tam, gdzie jest potrzebna.
Niezawodnie, bezpiecznie i jak najszybciej.
Obecnie przedsiębiorstwem kieruje już trzecia
generacja w rodzinie.
Nasza specjalność.
Produkcja profesjonalnych rozwiązań
elektrotechnicznych i systemów dystrybucji
energii. Ponad 850 pracowników firmy
Hensel wykonuje w tym zakresie znakomitą
pracę na całym świecie.

Nasi klienci z ponad 80 krajów mają bardzo
wysokie oczekiwania. Właśnie dlatego
polegają na silnej marce, jaką jest Hensel.
Z jedenastoma oddziałami i 60 partnerami
handlowymi tworzymy dobrze połączoną
sieć.
Bezpośredni kontakt z klientem –
gdziekolwiek nas potrzebuje.

Philipp C. Hensel, Felix G. Hensel

Obszary zastosowań

E30/E60/E90
PH120
Najwyższa jakość i niezawodność
Wszędzie tam, gdzie zapylenie i wilgoć wpływają na funkcjonowanie instalacji
elektrycznych, wymagane jest stosowanie produktów najwyższej jakości,
spełniających normy i gwarantujących bezpieczny oraz niezawodny przepływ
energii elektrycznej.
Wysokie standardy jakości zarządzania gwarantują naszym klientom przewagę
konkurencyjną również w przyszłości. Cała baza produkcyjna firmy Hensel jest
certyfikowana i spełnia wymogi normy DIN EN ISO 9001:2008
Wewnętrzny

system zarządzania jakością
Zaawansowane metody kontroli

n Rolnictwo i przemysł spożywczy
n Przemysł motoryzacyjny
n Cementownie
n Chłodnie
n Petrochemie i stacje paliw
n Szpitale i kliniki
n Kina i hotele
n	Budownictwo przemysłowe i
komercyjne
n Centra handlowe
n Przemysł stoczniowy
n	Przemysł metalurgiczny, drzewny i

Profesjonalne rozwiązania w ponad
80 krajach – pracownicy firmy Hensel mają
bezpośredni kontakt z klientami na całym
świecie
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Hensel testuje jakość
Trwałość tworzyw sztucznych
Wytrzymałość zwarciowa
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Palność
Limity wzrostu temperatur
Funkcjonalność
Stopień ochrony IP (kurz i woda)
Wytrzymałość udarowa
Odporność na zmiany
temperatury
Odporność na korozję
Kontrola wymiarów dzięki
projekcji światła strukturalnego

papierniczy
n Górnictwo
n Elektrownie fotowoltaiczne
n	Elektrownie konwencjonalne i
elektrociepłownie
n	Budownictwo mieszkaniowe
n Szkoły i uczelnie wyższe
n Stadiony sportowe i centra rekreacji
n Telekomunikacja
n Przemysł chemiczny
n Budownictwo drogowe
n Oczyszczalnie ścieków
|3

PV

PRODUKCJA
KV

PRODUKCJA

FP

BUDYNEK
HANDLOWO-BIUROWY
KF
KV

PRODUKCJA
WP

DK

Mi
K
KG

LOGISTYKA/MAGAZYN

Mi

WP

Profesjonalne rozwiązania elektrotechniczne
i systemy dystrybucji energii dla przemysłu i
budownictwa komercyjnego

FK

DK

Puszki odgałęźne

DK

do instalacji wewnętrznych,
strony 6–11, 20–21

Małe rozdzielnice do 63 A

Modułowy system obudów z drzwiami

Obudowy puste zgodne z PN-EN 62208

do 250 A

KF

do instalacji zewnętrznych i do zastosowań
nabrzeżnych, strony 12–13, 20–21

KV

do instalacji wewnętrznych,
strony 22–23, 26–27

do instalacji wodoszczelnych (dzięki masie

KV

do instalacji zewnętrznych,
strony 24–27

WP uszczelniającej), strony 14–15, 20–21
FK

do instalacji podtrzymujących funkcje podczas
pożaru E30-E90 i zachowujących ciągłość
obwodu PH120, strony 16–19, 20–21
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FP

strony 28–31

Mi – system rozdzielnic skrzynkowych do 630 A

Mi

strony 32-35

K / KG

strony 36-37

Rozwiązania dla elektrowni fotowoltaicznych

PV

strony 38-39
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Puszki odgałęźne DK
Wprowadzanie przewodów przez zintegrowane
dławnice membranowe lub za pomocą dławnic
metrycznych
Zastosowanie: instalacje wewnętrzne
w obiektach przemysłowych i komercyjnych
Zintegrowane

dławnice membranowe,
które w razie potrzeby można zastąpić
dławnicami skręcanymi

Wielozakresowe

przetłoczenia pod
dławnice skręcane

Stopień

ochrony: IP 66

Materiał:

polipropylen lub poliwęglan

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 750°C, trudno palne,
samogasnące
Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 07

(2 dżule)

Bezpieczne rozwiązania do
zastosowań przemysłowych
i komercyjnych w wymagających
i trudnych warunkach
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Systemy elektroinstalacyjne
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Puszki odgałęźne DK
Rozwiązania zaspokajające różnorodne wymagania w obiektach
przemysłowych i komercyjnych
Hensel rozwiązuje nawet najtrudniejsze zadania i problemy.
Warto korzystać z bogatej oferty starannie opracowanych i niezawodnych puszek serii DK.

Bez zacisków lub z zaciskami
śrubowymi do przewodów
miedzianych

Z zaciskami bezśrubowymi

Z zaciskami do żył aluminiowych
i miedzianych

Do obwodów specjalnych

Z zaciskami rzędowymi do żył Do kanałów kablowych i rur
aluminiowych i miedzianych
instalacyjnych

Z elastycznymi membranami

0,75 mm2 do 4 mm2

1,5 mm2 do 240 mm2

0,75 mm2 do 4 mm2

0,75 mm2 do 4 mm2

1,5 mm2 do 4 mm2

1,5 mm2 do 2,5 mm2

0,75 mm2 do 240 mm2
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Puszki odgałęźne KF
Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

Zastosowanie: instalacje zewnętrzne i nabrzeżne

Stopień

ochrony IP 66/IP 67/IP 69
przy zastosowaniu dławnic AKM lub
ASS, zanurzenie do 1 m, maks. przez
15 minut

Bez

halogenu: niska toksyczność,
niska emisja dymu

Odporność

na działanie wody morskiej
i czynników atmosferycznych:
promieniowanie UV, opady, temperaturę

Materiał:

PC (poliwęglan) z GFS

Spełniają

wymagania zawarte w
DIN VDE 0100 część 482 (Instalacje
elektryczne budynków – ochrona
przeciwpożarowa o szczególnym ryzyku
i stopniu zagrożenia).

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Zatwierdzone

przez VDE, Certyfikat
DNV GL nr: TAE00000EE, Aprobata
Rosyjskiego Rejestru Statków nr:
250‑A‑1180‑108795

Kolor:

szary RAL 7035 lub czarny
RAL 9011

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 09

(10 dżuli)

Odporność
na działanie
Odporność na działanie czynników
atmosferycznych
czynników
atmosferycznych
i wody morskiej - do instalacji
zewnętrznych
i
–
do
nieosłoniętych
instalacji
nabrzeżnych
zewnętrznych (trudne
środowisko i/lub zewnętrzne
umieszczenie)
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Puszki odgałęźne WP
Z przetłoczeniami pod dławnice metryczne

Zastosowanie: do instalacji wodoszczelnych (dzięki masie uszczelniającej)

Stopień

ochrony IP 68, zanurzenie do
20 metrów, przez 168 godzin

Ilość

Wodoodporność – pewne zabezpieczenie przed
wnikaniem wody oraz zjawiskiem kondensacji
pary wodnej wewnątrz puszki

masy uszczelniającej dostosowana
do wielkości puszki

W

przypadku konieczności zmian w
instalacji masę można łatwo usunąć.
Materiał: PC (poliwęglan) z GFS
Palność: próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące
Kolor: szary RAL 7035 lub czarny
RAL 9011
Wytrzymałość

na uderzenia: IK 09

(10 dżuli)
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Puszki odgałęźne FK
Wykonane z poliwęglanu lub z blachy stalowej

Zastosowanie: do instalacji podtrzymujących funkcje podczas pożaru
E30-E90 i zachowujących ciągłość obwodu PH120

Podtrzymanie

funkcji podczas pożaru
zgodnie z DIN 4102 cz. 12 w połączeniu
z kablami

Zachowanie

ciągłości obwodu PH120
zgodnie z normą BS EN 50200
w połączeniu z kablami

Kotwy

śrubowe, zaciski ceramiczne
odporne na wysokie temperatury
E30 do E90 oraz dławnice wciskane
w komplecie

Wielozakresowe

przetłoczenia pod
dławnice skręcane

Materiał:

PC (poliwęglan) z GFS lub
blacha stalowa

Próba

rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Materiał:
poliwęglan PC-GFS
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym: izolacja
Stopień ochrony: IP 66
Wytrzymałość na uderzenia: IK 09
(10 dżuli)

Materiał:
blacha stalowa, malowana proszkowo
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym: uziemienie
Stopień ochrony: IP 66
Wytrzymałość na uderzenia: IK 10
(20 dżuli)

Kolor:

pomarańczowy, RAL 2003

Puszka

odgałęźna do kabli o dużym
przekroju, do 50 mm²

Zgodność z normą zachowania ciągłości
obwodu PH120 oraz podtrzymania funkcji
podczas pożaru E30/E60/E90
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Bezpieczeństwo w przypadku pożaru
Puszki odgałęźne marki Hensel są przetestowane pod kątem zachowania
ciągłości obwodu PH120 oraz podtrzymania funkcji podczas pożaru E30/
E60/E90

BS BS EN 50200
Okres narażenia na
płomienie
15 minut

Klasyfikacja

30 minut

PH30

60 minut

PH60

90 minut

PH90

120 minut

PH120

PH15

Bezpieczeństwo jest priorytetem zwłaszcza w budynkach, w których przebywa duża liczba
ludzi, takich jak galerie handlowe, lotniska, szpitale itp. Na ogół konieczne jest zapewnienie w
takich budynkach zasilania awaryjnego na wypadek wybuchu pożaru. Dzięki temu, w trakcie
pożaru podtrzymane jest działanie i funkcje np. oświetlenia awaryjnego, wind, urządzeń
do oddymiania, alarmów przez 30, 60 lub 90 minut i w ten sposób umożliwienie ludziom
opuszczenia płonącego budynku a odpowiednim służbom prowadzenia akcji ratunkowej.
Instalacje elektryczne podtrzymujące funkcje podczas pożaru muszą zachowywać
odpowiednie parametry techniczne.

Na ogół stosuje się dwie, odmienne od
siebie normy i procedury testowania
instalacji zasilania awaryjnego.
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DIN 4102-12
podtrzymywanie
funkcji podczas
pożaru
30 minut

Klasyfikacja

60 minut

E60

90 minut

E90

Zachowanie ciągłości
obwodu PH120

Norma podtrzymania funkcji podczas pożaru
E30/E60/E90 nakłada wyższe wymagania

Testy ognioodporności nieosłoniętych
obwodów (kable i puszki odgałęźne) do
stosowania w obwodach awaryjnych.
Według tej metody testowej sprawdzane
są poszczególne elementy instalacji bez
względu na ich zastosowanie.

W przeciwieństwie do testu zachowania
ciągłości obwodu, test podtrzymania
funkcji podczas pożaru sprawdza nie tylko
poszczególne elementy, ale także obwód jako
całość wraz ze wszystkimi komponentami.

E30
Puszki odgałęźne z podłączonymi kablami,
po teście

Systemy elektroinstalacyjne
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Puszki odgałęźne - praktyczne korzyści dla
elektryków

Nowoczesne zaciski
innowacyjne i uniwersalne
Zaciski

od 0,75 do 25 mm2 posiadają certyfikat VDE i spełniają wymogi normy DIN EN 60998‑2‑1:

„Zaciski muszą mieścić dwa lub więcej przewodów o tym samym lub różnym przekroju bądź ich kombinację. Zaciski muszą mieścić
sztywne i/lub elastyczne, nieobrobione przewody”.

Po

dwa zaciski na każdy potencjał umożliwiają stosowanie przewodów o różnych przekrojach i łączenie żył
elastycznych oraz jednodrutowych.

Zaciski

zabezpieczone przed samoistnym poluzowaniem w trakcie eksploatacji - gwarancja nieprzerwanego
działania połączeń.

Możliwość

stosowania różnych rodzajów przewodów (w tym bez tulejki) bez ryzyka uszkodzenia przez
śrubę zaciskową i przerwania obwodu.

Dużo

miejsca na okablowanie dzięki wysoko
umieszczonym zaciskom.

Wiele dodatkowych udogodnień

Mocowanie

zacisków w różnych pozycjach.

W

puszkach do rozmiaru 4 (≤ 10 mm²) można
zamontować dwie listwy zaciskowe, nawet różnych
wielkości.

Profesjonalny

opis

obwodów

Szybkie zamykanie przez ćwierć obrotu, z daleka widoczna pozycja zamknięcia.
Elastyczna linka do mocowania pokrywy zapobiegająca jej spadnięciu podczas prac na wysokości.
Plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriów.
Uchwyty do mocowania puszki w komplecie.
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Zróżnicowane wejścia kablowe
wciskasz przewód i gotowe

przewodów przez zintegrowane dławnice membranowe przy zachowaniu stopnia
ochrony IP 66.
Możliwość wprowadzania przewodów od spodu puszki przez elastyczne membrany.
Alternatywnie, po usunięciu membrany, możliwość zastosowania dławnic skręcanych.
Wprowadzanie

Systemy elektroinstalacyjne
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Dławnice
Przetestowane rozwiązania,
dostosowane do każdych
potrzeb

Do wprowadzania kabli do obudów lub puszek i zapewnienia szczelności

Zastosowanie: do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Dławnice

wciskane, skręcane,
wentylacyjne, wyrównujące ciśnienie dostosowane do każdych potrzeb
ochrony od IP 54
do IP 66/IP 67/IP 69

Stopień

Przetestowane

rozwiązania

Zakres

uszczelnienia od średnicy 3 mm
do 72 mm

Do

przetłoczeń pod dławnice od M12
do M63

Do

instalacji wewnętrznych i
zewnętrznych

Dławnice

Przetestowane rozwiązania
Wszystkie oferowane typy dławnic są
testowane w połączeniu z obudowami i
puszkami firmy Hensel.

skręcane wyposażone w
odciążenie kabla

Dławnice

skręcane zawsze z
przeciwnakrętką w komplecie

Przetestowane
rozwiązania
Produkty
firmy Hensel
są podwójnie
sprawdzane pod
kątem szczelności
pomiędzy kablem
a dławnicą oraz
pomiędzy dławnicą
a ścianką obudowy

Testy zgodne z normą
Testy zgodne z normą
sprawdzające
uszczelnienie kabla
wprowadzanego przez
dławnicę

paußen = pinnen
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KV – małe rozdzielnice do 63 A
Blisko stanowiska pracy.
Bezpieczeństwo w budynkach
komercyjnych i przemysłowych

Wprowadzanie przewodów przez zintegrowane dławnice membranowe

Zastosowanie: do instalacji wewnętrznych

Stopień
II

ochrony: IP 54-65

klasa ochronności, 

Do

montażu aparatów modułowych

Dostęp

i obsługa także przez osoby bez
kwalifikacji elektrotechnicznych

Z

zaciskami bezśrubowymi
FIXCONNECT® jako PE i N

Możliwość

utworzenia do czterech
potencjałów N dzięki wyjmowanym
mostkom, co pozwala zamontować
wyłączniki różnicoprądowe bez
dodatkowych prac i narzędzi

Wg

normy IEC 60 670-24

Materiał:

PS polistyren

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 750°C, trudno palne,
samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

(5 dżuli)
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KV – małe rozdzielnice do 63 A
Odporność na działanie czynników
atmosferycznych. Bezpieczeństwo
instalacji na zewnątrz budynku

Wprowadzanie przewodów przez zintegrowane dławnice membranowe

Zastosowanie: do instalacji zewnętrznych

Stopień
II

ochrony: IP 65

klasa ochronności, 

Do

montażu aparatów modułowych

Dostęp

i obsługa także przez osoby bez
kwalifikacji elektrotechnicznych

Z

zaciskami bezśrubowymi
FIXCONNECT® jako PE i N

Możliwość

utworzenia do czterech
potencjałów N dzięki wyjmowanym
mostkom, co pozwala zamontować
wyłączniki różnicoprądowe bez
dodatkowych prac i narzędzi

Wg

normy IEC 60 670-24

Materiał:

PC poliwęglan

Materiał

przebadany pod kątem
odporności na promieniowanie UV
i nadaje się do stosowania w instalacjach
zewnętrznych narażonych na takie
promieniowanie

Należy

dodatkowo uwzględnić wpływ
czynników atmosferycznych na działanie
zamontowanych aparatów

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

(5 dżuli)
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KV – małe rozdzielnice –
praktyczne korzyści dla elektryków
Wprowadzanie przewodów przez zintegrowane dławnice membranowe
IP

54 do IP 65
z dławnicami
membranowymi do
wprowadzania kabli

Solidne

drzwi
osłaniają
wszystkie rzędy

3-54

Estetyczny

montaż dzięki
zastosowaniu osłony na
wyprowadzane kable

modułów

Pewne zamykanie drzwi dzięki
mechanizmom zatrzaskowym i
zintegrowanej uszczelce

Szyny

nośne do montażu aparatów

Obniżone

ścianki boczne
zapewniają więcej miejsca
i wygodny dostęp do przewodów
Drzwi

zamykane na zatrzaski i znakomicie uszczelnione
między górną i dolną częścią obudowy
Przekładane zawiasy pozwalające na łatwą zamianę kierunku otwierania drzwi
Uszczelnienie

Zintegrowany

schowek na
akcesoria – wszystko na swoim
miejscu

Nowoczesne rozdzielnice z obszerną
przestrzenią na montaż i okablowanie
Osłona

na wprowadzane kable idealnie
dopasowana do koryt kablowych

Wiele

KV Extra

Szybki montaż dzięki zaciskom bezśrubowym FIXCONNECT®
Zaciski

bezśrubowe
FIXCONNECT® jako
PE i N

FIXCONNECT®zacisk NT do pomiaru
bez odłączania
przewodów N

Opcja:

Możliwość

utworzenia
do czterech potencjałów
N dzięki wyjmowanym
mostkom

Łatwy

sposób
opisywania zacisków

Dużo

miejsca
na opisywanie
obwodów

Możliwość jednoczesnego montażu aparatów
modułowych, zacisków rzędowych, styczników
i przekaźników w jednej obudowie (rozmiary wg
DIN 43880).

sposobów mocowania rozdzielnic, także na
kolumnie i wąskich płytach
Więcej miejsca na okablowanie i wygodny dostęp
do przewodów
Możliwość montażu szyn nośnych DIN na różnych
wysokościach
W komplecie maskownice do zaślepienia
niewykorzystanych otworów pod aparaty

Nowość
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3

ENYSTAR – modułowy system obudów
z drzwiami do 250 A
System łączonych obudów do prefabrykacji rozdzielnic z możliwością obsługi
także przez osoby bez kwalifikacji elektrotechnicznych zgodnie z PN-EN 61439-3
Zastosowanie: do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Stopień

ochrony: IP 66

Ochrona

przeciwpyłowa i przed
strumieniami wody

II

klasa ochronności, 

Materiał:

PC poliwęglan

Należy

dodatkowo uwzględnić wpływ
czynników atmosferycznych na działanie
zamontowanych aparatów

Materiał

przebadany pod kątem
odporności na promieniowanie UV i
nadaje się do stosowania w instalacjach
zewnętrznych narażonych na takie
promieniowanie

Wstępnie

zmontowane obudowy
z wyposażeniem elektrycznym

Możliwość

stosowania pojedynczych
obudów lub łączenia ich w większe
rozdzielnice

Bezpłatne

narzędzie do projektowania
ENYGUIDE oraz instrukcja montażu

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

Rozdzielnice ENYSTAR przeznaczone są
do obsługi także przez osoby bez
kwalifikacji elektrotechnicznych zgodnie z
PN-EN 61439-3

(5 dżuli)

&
Rozdzielnice do 250 A z możliwością
obsługi także przez osoby bez
kwalifikacji elektrotechnicznych
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Rozdzielnice ENYSTAR do 250 A

Opis systemu

Drzwi

otwierane
ręcznie w strefach,
gdzie aparatura może
być obsługiwana przez
osoby bez kwalifikacji
elektrotechnicznych

Drzwi

Panel

Zaleca

przyłączeniowy
do montażu przycisków, przełączników i
gniazd

Wysoce uniwersalne i doskonale przystosowane do pracy w
obiektach komercyjnych i przemysłowych
Rozdzielnice ENYSTAR są doskonale
przystosowane do instalacji wewnątrz
budynków, dzięki czemu bardzo dobrze
sprawdzają się w obiektach przemysłowych
i komercyjnych:
– modułowość,
– wysoki stopień ochrony,
–m
 ożliwość rozbudowy w każdym kierunku
(pionowo i poziomo).

drzwi:
wszystkie urządzenia widoczne,
natychmiastowe wykrywanie
ewentualnych usterek.

zamykane za
pomocą wkrętaka lub
klucza uniemożliwiają
swobodny dostęp osób
niepowołanych

Klucz

uniwersalny zastępuje wkrętak, klucz
trójkątny i kwadratowy 8 mm oraz klucz dwu
piórowy

W przypadku ryzyka kondensacji pary
się stosowanie
daszka nad zamontowaną wodnej wewnątrz obudowy zaleca się
na zewnątrz rozdzielnicą,
stosowanie dławnic lub płyt wentylacyjnych
który chroni przed
bezpośrednimi opadami
deszczu, gradu lub śniegu

Narzędzie do projektowania
rozdzielnic

Przezroczyste

1

2

4

Elastyczność

i możliwość łatwej
rozbudowy rozdzielnicy. Do dyspozycji
są cztery wielkości obudów, które można
łączyć poziomo lub pionowo za pomocą
klinów, bez używania narzędzi.
3

Wysoka

odporność materiału na uderzenia
mechaniczne powoduje, że obudowa działa
jak bufor, który natychmiast powraca do
swojego pierwotnego kształtu, a chwilowy
kontakt drzwi lub ścianki obudowy z
częściami pod napięciem nie powoduje
zwarcia. Ochrona przed porażeniem
elektrycznym pozostaje utrzymana.
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Mi – rozdzielnice skrzynkowe
do 630 A
System łączonych skrzynek do prefabrykacji rozdzielnic
zgodnie z PN-EN 61439-2
Zastosowanie: do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Stopień

ochrony: IP 65

skrzynki bez płyt
przepustowych i aparatów
zamontowanych na pokrywach
zapewniają stopień ochrony IP 66

Pojedyncze

Ochrona

przeciwpyłowa i przed
strumieniami wody

II

klasa ochronności, 

Materiał:

PC poliwęglan

Należy

dodatkowo uwzględnić wpływ
czynników atmosferycznych na działanie
zamontowanych aparatów

Materiał
Wstępnie

zmontowane skrzynki
z wyposażeniem elektrycznym

Możliwość

stosowania pojedynczych
skrzynek lub łączenia ich w większe
rozdzielnice

Bezpłatne

narzędzie do projektowania
ENYGUIDE oraz instrukcja montażu

przebadany pod kątem
odporności na promieniowanie UV i
nadaje się do stosowania w instalacjach
zewnętrznych narażonych na takie
promieniowanie

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

(5 dżuli)

&
Sprawdzone nawet w najtrudniejszych
warunkach przemysłowych

32 | www.hensel-electric.pl

Systemy rozdziału energii

| 33

Mi – rozdzielnice skrzynkowe do 630 A

Opis systemu

Zamki

w pokrywach
otwierane ręcznie
w strefach, gdzie
aparatura może być
obsługiwana przez
osoby bez kwalifikacji
elektrotechnicznych

Pokrywy

zamykane za
pomocą wkrętaka lub
klucza uniemożliwiają
swobodny dostęp
osób niepowołanych

Pokrywa

Możliwość

Zaleca

stosowania
pojedynczych
skrzynek lub łączenia
ich w większe
rozdzielnice

Wysoce uniwersalne i doskonale przystosowane do
trudnych, przemysłowych warunków pracy

Do

dyspozycji
systemy wentylacyjne
ograniczające
zjawisko kondensacji
pary wodnej

Narzędzie do projektowania
rozdzielnic

Przezroczyste

150

300

600

150

1

1

2

4

3

6

300

pokrywy:
wszystkie urządzenia widoczne,
natychmiastowe wykrywanie
ewentualnych usterek.

Elastyczność

i możliwość łatwej
rozbudowy rozdzielnicy. Do dyspozycji
jest sześć wielkości obudów, które
można łączyć poziomo lub pionowo za
pomocą połączeń klinowych.

150
600

odporność materiału na uderzenia
mechaniczne powoduje, że obudowa
Mi działa jak bufor, który natychmiast
powraca do swojego pierwotnego kształtu,
a chwilowy kontakt pokrywy lub ścianki
obudowy z częściami pod napięciem
nie powoduje zwarcia. Ochrona przed
porażeniem elektrycznym pozostaje
utrzymana.

8

Wysoka
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się stosowanie
daszka nad zamontowaną na zewnątrz rozdzielnicą, który chroni
przed bezpośrednimi
opadami deszczu,
gradu lub śniegu

450

Rozdzielnice skrzynkowe Mi doskonale
przystosowane są do instalacji wewnątrz
budynków, dzięki czemu bardzo dobrze
sprawdzają się w obiektach przemysłowych
i komercyjnych:
– modułowość i możliwość łączenia,
– wysoki stopień ochrony,
–m
 ożliwość rozbudowy w każdym kierunku
(pionowo i poziomo).

na
zawiasach ułatwiająca
obsługę

offline lub online w Internecie
www.enyguide.pl
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Obudowy puste zgodne
z PN-EN 62208
Do prefabrykacji małych rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
Zastosowanie: do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych

Stopień

ochrony: IP 55 / IP 66

Ochrona

przeciwpyłowa i przed
strumieniami wody

II

klasa ochronności, 

Materiał:

polistyren (PS) i poliwęglan (PC)

&

Należy

dodatkowo uwzględnić wpływ
czynników atmosferycznych na działanie
zamontowanych aparatówi

Palność:

próba rozżarzonego drutu
wg IEC 60695-2-11: 750°C/960°C,
trudno palne, samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

(5 dżuli)
Do

montażu urządzeń w pokrywie
takich, jak przyciski, łączniki, gniazda
wtykowe

Wyposażenie

wewnętrzne instalowane
na szynach nośnych lub na płytach
montażowych

Obudowy puste do
zindywidualizowanych
rozwiązań i zastosowań
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Rozwiązania dla elektrowni
fotowoltaicznych
Skrzynki przyłączeniowe łańcuchów PV i zestawy przyłączeniowe
falowników PV wg normy IEC 60364-7-712 do każdego rodzaju systemu
pracy elektrowni PV: GRID, ON GRID i OFF-GRID.
Zastosowanie: do instalacji zewnętrznych
Stopień

ochrony: IP 65

Ochrona

przeciwpyłowa i przed
strumieniami wody

II

klasa ochronności, 

Materiał:

PC poliwęglan

Odporność

na UV

Odporność

na korozję powodowaną
przez opady atmosferyczne i lód

Skrzynki przyłączeniowe
łańcuchów PV

Zestawy przyłączeniowe
falowników PV

Moduły przyłączeniowe
do sieci

W

Prefabrykowane

Do

pełni sprefabrykowane
i gotowe do podłączenia
do łańcuchów i
falowników PV

W

razie potrzeby
wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, bezpieczniki
lub diody blokujące

i przetestowane
zestawy przyłączeniowe
falowników
Zestawy

mogą być
konfigurowane według
potrzeb w miejscu
instalacji

przyłączania
do sieci nn siłowni
fotowoltaicznych zgodnie
z wytycznymi, np.
VDE-AR-N 4105, albo
lokalnymi przepisami

Palność:

próba rozżarzonego drutu wg
IEC 60695-2-11: 960°C, trudno palne,
samogasnące

Kolor:

szary, RAL 7035

Wytrzymałość

na uderzenia: IK 08

(5 dżuli)

Zaleca

się zastosowanie
daszka nad zamontowaną na zewnątrz
skrzynką, który chroni
przed bezpośrednimi
opadami deszczu, gradu
lub śniegu

Zindywidualizowane rozwiązania?
Skontaktuj się
z nami!

&

Rozwiązania
dla elektrowni
fotowoltaicznych
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