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Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
• de 1.5 até 240 mm²
• índice de proteção IP 54-69
• Teste VDE em conformidade com a norma
internacional IEC 60670-22

Benefícios do produto e tabelas de equivalência

10 - 15

Critérios de seleção para caixas de derivação DK

16 - 17

Indicadas para espaços interiores em ambientes
normais e exteriores protegidos
Com ligadores

18 - 26

Sem ligadores

27 - 28

Com ligador para condutores de alumínio e de cobre

29 - 36

Para circuitos de iluminação de segurança

37 - 40

Para cabos de proteção equipotencial

41

Com ligador de ramal principal para condutores de cobre, selável

42 - 44

Com bloco de terminais para condutores de alumínio (Alu) e de cobre (Cu)

45 - 50

Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Com entradas métricas pré-marcadas, com ou sem ligadores

51 - 69

Paredes lisas, sem ligadores

70 - 76

À prova de água, para enchimento

77 - 87

Aprovadas para integridade funcional em ambiente de fogo
e para integridade de isolamento

88 - 97

Para a instalação com calha ou tubo

98 - 100

Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas
laterais da caixa

101 - 106

Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas na
base e nas laterais da caixa

107 - 110

Acessórios

111 - 118

Informação técnica

119 - 133

Informações técnicas adicionais podem ser consultadas na Internet
www.hensel-electric.de/pt -> Produtos
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Caixas de derivação DK

PACOTE COMPLETO

- Abas de fixação laterais
- Acessório de fixação da tampa
- Tampas de vedação
sempre disponíveis

A nova caixa da Hensel
Mais informações em www.hensel-electric.de/pt
winner
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Entrada de cabos versátil

Entrada

de cabos através de
membranas elásticas integradas para
uma rápida electrificação com índice
de proteção até IP66

Possibilidade

de colocação de bucins
como alternativa removendo as membranas elásticas e o anél de expansão

Caixas de derivação DK

inserção e vedação simples

Entrada

de cabos pela base da caixa

Tecnologia moderna de ligadores
inovadora e flexível

Ligador

com diferentes posições e
opções de fixação
Até à caixa com o tamanho de
10mm2, podem ser aplicados dois
ligadores na mesma caixa, podendo
mesmo ser de diferentes tamanhos

Ligadores

elevados que oferecem
mais espaço para electrificação mesmo ligando a quantidade máxima
de condutores.
Proteção contra desaperto acidental

Todos

os bornes com 2 pontos de
ligação por pólo
Ligadores compatíveis com diferentes
tipos de secções e condutores

Muitos acessórios
para uma instalação perfeita

Abas

de fixação laterais fornecidas
em todas as referências

Acessório

de fixação contra a queda
e perda da tampa

Fecho

rápido com um quarto de volta
de etiquetas na
internet em www.hensel-electric.de/pt Secção Downloads

Personalização
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Caixas de derivação DK
Tabelas de equivalência

Versão

Modelos
anteriores

1,5-2,5 mm²

D 9025, D 9125

Modelos
novos

Caixas de derivação DK

DK 0202 G
DK 0402 G
(caixa maior)

DK 0404 G
DK 0604 G
(caixa maior)

DK 0606 G
2,5-6 mm²

K 9065

DK 1006 G
(caixa maior)

DK 1010 G
4-10 mm²

K 9105

DK 1610 G
(caixa maior)

10-16 mm²

---

DK 1616 G

10-25 mm²

K 9255

DK 2525 G

16-35 mm²

K 9355

DK 3535 G

K 9502

descontinuada

K 9504

DK 5054 G

K 9505

DK 5055 G

D 9020
D 9120

DK 0200 G

D 9040

DK 0400 G

K 9060

DK 0600 G

K 9100

DK 1000 G

---

DK 1600 G

K 9250

DK 2500 G

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

Versão

Modelos
anteriores

Modelos
novos

sem ligador

D 9220

DK 0200 R

1,5-2,5 mm²

D 9225

16-50 mm²

sem ligador

DK 0202 R
DK 0402 R
(caixa maior)

sem ligador

D 9240

1,5-4 mm²

D 9245

DK 0400 R
DK 0404 R
DK 0604 R
(caixa maior)
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para condutores de cobre

D 9045

para iluminação de segurança

1,5-4 mm²

Caixas de derivação DK

D 9041

DK 0402 A

1,5-4 mm²

K 9061

DK 0604 A

6-16 mm²

K 9351

DK 2516 A

1,5-50 mm²

KF 9251

KF 3550 A

1,5-50 mm²

KF 9501

KF 5050 A

Versão

Modelos
anteriores

Modelos
novos

6-25 mm²

K 9259

DK 2524 S

6-25 mm²

K 9258

DK 3525 S

6-35 mm²

K 9509

DK 3534 S

6-35 mm²

K 9507

DK 5035 S

6-25 mm²

K 9508

descontinuada

6-25 mm²

K 9503

descontinuada

Versão

Modelos
anteriores

Modelos
novos

RD 9123

RK 0203 T

RD 9125

RK 0205 T

RD 9127

RK 0207 T

RD 9045

RK 0405 T

RD 9041

RK 0610 T

RK 9062

RK 0612 T

RK 9064

RK 0614 T

1,5-2,5 mm²

1,5-4 mm²

RK 9109

RK 1019 T

RK 9104

RK 1024 T

Versão

Modelos
anteriores

Modelos
novos

1,5-2,5 mm²
1,5-4 mm²

FK 7045

FK 0402
FK 0404

1,5-6 mm²
1,5-6 mm²
1,5-10 mm²

FK 7105

FK 0604
FK 0606
FK 1610

1,5-16 mm²

FK 7165

FK 1616

1,5-6 mm²

---

FK 1606

1,5-2,5 mm²

---

FK 1608
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm²

com ligador
para deriva-ção da linha
principal

Modelos
novos

com
bloco de
terminais

Modelos
anteriores

com
integridade
de isolamento
e funcional

Versão

para condutores de
alumínio

Tabelas de equivalência

Caixas de derivação DK
Tabelas de equivalência

Versão

Modelos
anteriores

1,5-2,5 mm²

KF 9025

Modelos
novos

Caixas de derivação DK

KF 0202 G
KF 0402 G
(caixa maior)

KF 0404 G
1,5-4 mm²

KF 9045

KF 0604 G
(caixa maior)

KF 0606 G
2,5-6 mm²

KF 9065

KF 1006 G
(caixa maior)

KF 1010 G
4-10 mm²

KF 9105

KF 1610 G
(caixa maior)

KF 1616 G

10-25 mm²

KF 9255

KF 2525 G

16-35 mm²

KF 9355

KF 3535 G

16-50 mm²

KF 9505

KF 5050 G

KF 9020

KF 0200 G

sem ligador

1,5-2,5 mm²

1,5-4 mm²

2,5-6 mm²

4-10 mm²
6-16 mm²
10-25 mm²
16-35 mm²
16-50 mm²

sem ligador
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---

KF 9040

KF 0400 G

KF 9060

KF 0600 G

KF 9100

KF 1000 G

---

KF 1600 G

KF 9250

KF 2500 G

KF 9350

KF 3500 G

KF 9500

KF 5000 G

KF 5025
KD 5025

KF 0402 B

KF 5045
KD 5045
KF 5065
KD 5065
KF 5105
KD 5105
--KF 5255
KD 5255
KF 5355
KD 5355
KF 5505
KF 5020
KD 5020
KF 5040
KD 5040
KF 5060
KD 5060
KF 5100
KD 5100
--KF 5250
KD 5250
KF 5350
KD 5350
KF 5500

KF 0202 B
(caixa maior)

KF 0404 B
KF 0604 B
(caixa maior)

KF 0606 B
KF 1006 B
(caixa maior)

KF 1010 B
KF 1610 B
(caixa maior)

KF 1616 B
KF 2525 B
KF 3535 B
KF 5050 B
KF 0200 B
KF 0400 B
KF 0600 B
KF 1000 B
KF 1600 B
KF 2500 B
KF 3500 B
KF 5000 B

resistentes a intempéries

6-16 mm²

Caixas de derivação DK

Paredes lisas

Paredes lisas

Modelos
anteriores

Modelos
novos

KF 8020

KF 0200 H

KF 8040

KF 0400 H

KF 8060

KF 0600 H

KF 8100

KF 1000 H

---

KF 1600 H

KF 8250

KF 2500 H

KF 8350

KF 3500 H

KF 8500
KF 4020
KD 4020
KF 4040
KD 4040
KF 4060
KD 4060
KF 4100
KD 4100
--KF 4250
KD 4250
KF 4350
KD 4350
KF 4500

KF 5000 H

Versão

Modelos
anteriores

1,5-2,5 mm²

KF WP 3025

KF 0200 C
KF 0400 C
KF 0600 C
KF 1000 C
KF 1600 C
KF 2500 C
KF 3500 C

Caixas de derivação DK

Versão

resistentes a intempéries

Tabelas de equivalência

KF 5000 C
Modelos
novos
WP 0402 G
(caixa maior)

WP 0404 G
1,5-4 mm²

KF WP 3045

WP 0604 G
(caixa maior)

WP 0606 G
2,5-6 mm²

KF WP 3065

WP 1006 G
(caixa maior)

4-10 mm²

KF WP 3105

WP 1010 G
WP 0202 B

1,5-2,5 mm²

KF WP 2025

WP 0402 B
(caixa maior)

WP 0404 B
1,5-4 mm²

KF WP 2045

WP 0604 B
(caixa maior)

à prova de água,
para enchimento

WP 0202 G

WP 0606 B
2,5-6 mm²

KF WP 2065

WP 1006 B

4-10 mm²

KF WP 2105

WP 1010 B

(caixa maior)
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Caixas de derivação DK
Critérios de seleção para caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK

Aplicações

Função
Ligação e
distribuição de
condutores de
cobre

Ligação e distribuição de condutores de alumínio
e de cobre

 Em espaços com clima seco
 Em ambientes húmidos e molhados
 Em ambientes exteriores protegidos
(consulte a informação técnica)
 Em zonas inflamáveis de edifícios
 Em edifícios maioritariamente com materiais inflamáveis
 Em áreas com elevado risco de incêndio

págs. 19-28
págs. 99-105

págs. 30-36

 Instalação com calha

págs. 99-100

 Com integridade funcional em ambiente de
fogo e com integridade de isolamento E30 / E60 / E90

págs. 89-94

 À prova de água, para enchimento, para exteriores

págs. 79-86

 Resistentes a Intempéries, para instalação no exterior
 Comportamento melhorado em caso de incêndio
”resistentes às chamas“ e ”livres de halogéneo“

págs. 52-76

 Circuitos de iluminação de segurança

págs. 38-39

 Ligação equipotencial

pág. 41

PA
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Caixas de derivação DK

Ligação de condutores unifilares
e multifilares

Combinação de
múltiplos condutores num único
cabo de controlo

2 circuitos numa
caixa de derivação

Com bloco de
ligadores

Sem ligadores

Paredes lisas

págs. 19-22
pág. 30
pág. 31 DK 2516 A
págs. 38-39
págs. 46-50

págs. 46-50

Págs. 99-100

pág. 43-44

págs. 27-28
pág. 40
págs. 58-60
págs. 67-69
págs. 71-76
pág. 100
pág. 103
pág. 105

págs. 71-76

págs. 99-100
DP 9220,
DP 9221,
DP 9222

Caixas de derivação DK

Critérios de seleção para caixas de derivação DK

pág. 100

págs. 79-86

págs. 52-56
págs. 61-65

págs. 58-60
págs. 67-69
págs. 71-76

págs. 38-39

pág. 40

págs. 71-76
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Caixas de derivação DK

Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
D 9025
D 9125
D 9045
K 9065
K 9105
---

Caixas de derivação DK

DK 0202 G
DK 0402 G
DK 0404 G
DK 0604 G
DK 0606 G
DK 1006 G
DK 1010 G
DK 1610 G
DK 1616 G

K 9255

DK 2525 G

K 9355

DK 3535 G

K 9502

descontinuada

K 9504

DK 5054 G

K 9505
D 9020
D 9120
D 9040

DK 5055 G

DK 0400 G

K 9060

DK 0600 G

K 9100

DK 1000 G

DK 0200 G

---

DK 1600 G

K 9250

DK 2500 G

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

Com

membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de cabos
através de bucins
Entradas métricas pré-marcadas multinível para bucins de diferentes tamanhos
Entrada de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível
(aberto - bloqueado)
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Acessório para retenção da tampa; ver descrição do produto para mais detalhes
Sistema de identificação de circuitos
Ligador elevado com mais espaço para electrificação
Todos os ligadores com 2 pontos de ligação por pólo
Cada pólo permite a ligação de várias secções e diferentes tipos de condutores
Os ligadores evitam danos nos condutores,
mesmo nos condutores flexíveis sem ponteira
Ligador com diferentes posições e opções de fixação
Material: polipropileno ou policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0202 G
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas para
entrada de cabos através de bucins, gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

DK 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

DK 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polipropileno)
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polipropileno)

DK 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polipropileno)

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos na parte inferior,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 1006 G
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com duas entradas métricas na base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polipropileno)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

DK 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins, gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com duas entradas métricas na base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PP (polipropileno)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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Caixas de derivação DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 1610 G
4-10 mm², Cu 3~
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (Policarbonato)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 1616 G
10-16 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*,
4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (Policarbonato)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2525 G
10-25 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*,
4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (Policarbonato)

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 3535 G
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

295

5

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (Policarbonato)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5054 G
16-50 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

355

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK 5055 G
16-50 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (Policarbonato)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Caixas de derivação DK

16-35 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 7055
16-50 mm², Cu 3~
ligadores
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Com

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

450

5

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7004
16-70 mm², Cu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 4 x 16-70 mm² s
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

450

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7005
16-70 mm², Cu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 4 x 16-70 mm² s
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (Policarbonato)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 1204
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²,
os condutores podem ser inseridos a partir da frente para o
ponto de aperto, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem
ser preparados de acordo com as recomendações técnicas
apropriadas, ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²,
os condutores podem ser inseridos a partir da frente para o
ponto de aperto, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem
ser preparados de acordo com as recomendações técnicas
apropriadas, ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Caixas de derivação DK

16-150 mm², Cu/Alu 3~

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 2404
25-240 mm², Cu/Alu 3~
ligadores
pólos, por pólo 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
os condutores podem ser inseridos a partir da frente para o
ponto de aperto, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem
ser preparados de acordo com as recomendações técnicas
apropriadas, ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Com

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (Policarbonato)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
os condutores podem ser inseridos a partir da frente para o
ponto de aperto, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem
ser preparados de acordo com as recomendações técnicas
apropriadas, ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (Policarbonato)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

Sem

Material

93

62

93

ligadores
membranas elásticas integradas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para
fixação na parede incluídos
Com

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polipropileno)

DK 0400 G
Sem

Material

PP (polipropileno)

104

70

104

ligadores
membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para
fixação na parede incluídos
Com

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0600 G
Sem

Material

PP (polipropileno)

130

77

130

ligadores
membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para
fixação na parede incluídos
Com

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1000 G
Sem

ligadores
membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com duas entradas métricas na base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para
fixação na parede incluídos

130

77

Material

PP (polipropileno)

180

Com

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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Caixas de derivação DK

DK 0200 G

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 1600 G
ligadores
incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

155

92

Material

210

Bucins

2xM25/32/40

PC (Policarbonato)

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2500 G
Sem

ligadores
incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Material

255

Bucins

PC (Policarbonato)

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3500 G
Sem

ligadores
incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Material

295

Bucins

PC (Policarbonato)
2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5000 G
Sem

ligadores
duas entradas para cabos M32 na base de caixa
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Material

355

Com

PC (Policarbonato)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Caixas de derivação DK
Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
D 9041

DK 0402 A

K 9061

DK 0604 A

K 9351

DK 2516 A

KF 9251

KF 3550 A

KF 9501

KF 5050 A

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre

Unidades

de aperto separadas para condutores de alumínio e de cobre
de proteção IP 66, IP 54 no caso de cabos entrelaçados utilizando bucins
Sistema de etiquetagem: modelos de etiquetas disponíveis na Internet em
www.hensel-electric.de/pt - Downloads
Material: polipropileno ou policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C / 960 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser preparados
de acordo com as recomendações técnicas apropriadas, ver informação técnica
dos condutores de alumínio.
Índice
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Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0402 A
1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

ligadores
pólos, por pólo 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, condutores são
inseridos nos ligadores por parafuso, consulte a tecnologia dos
ligadores na secção informação técnica das caixas de derivação DK
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
No caso de cabos entrelaçados, têm de ser utilizados bucins para obter
índice de proteção IP 54
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Com

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 250 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

DK 0604 A
1,5-4 mm², Cu/Alu 3~
Com

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 400 V a.c./d.c.
20 A
0,7 Nm
PP (polipropileno)

130

77

130

ligadores
pólos, por pólo 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, 4 x 4 mm² sol/f,
ligador por parafusos, consulte a tecnologia dos ligadores no anexo
técnico das Caixas de derivação DK
Com membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de
cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
No caso de cabos entrelaçados, têm de ser utilizados bucins para obter
índice de proteção IP 54
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 2516 A
Com

ligadores
pólos, por pólo 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm²
sol/s/f, aperto dos condutores por parafuso, consultar a tecnologia
dos ligadores no anexo técnico das Caixas de derivação DK
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
76 A
3,0 Nm
PC (Policarbonato)

KF 3550 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 1 x 1,5-50 mm², condutores inseridos no ligador
por parafuso, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Bucins incluídos: 2 EDK 40, gama de vedação Ø 11-30 mm, IP 65
Índice de proteção IP 66 / IP 67 / IP 69, encomendar bucins AKM
separadamente (consultar sistemas de entrada de cabos LES)
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
PC-GFS (policarbonato)

Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser preparados
de acordo com as recomendações técnicas apropriadas.

A camada de óxido nas
extremidades do condutor
deve ser cuidadosamente
limpa.

As extremidades do condutor devem ser revestidas
com uma massa lubrificante
livre de substâncias ácidas
e alcalinas e ligadas de
imediato

Os terminais têm de ser
apertados com o binário
apropriado.
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Caixas de derivação DK

6-16 mm², Cu/Alu 3~

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 5050 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
ligadores
pólos, por pólo 2 x 1 x 1,5-50 mm², condutores inseridos no ligador
por parafuso, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Bucins incluídos: 2 EDK 40, gama de vedação Ø 11-30 mm, IP 65
Índice de proteção IP 66 / IP 67 / IP 69, encomendar bucins AKM
separadamente (consultar sistemas de entrada de cabos LES)
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Com

255

122

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
PC-GFS (policarbonato)

K 7051
2,5-50 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 4 x 2,5-50 mm², cabos inseridos no ligador de
aperto por parafuso, consulte a tecnologia dos ligadores na secção
informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros
acessórios, a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 750 V a.c./d.c.
Cobre, 150 A
Alu, 120 A
10,0 Nm
PC (Policarbonato)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 7042
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 10-95 mm², os condutores podem ser inseridos
a partir da frente para o ponto de aperto, consulte a tecnologia dos
ligadores na secção informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7052
10-95 mm² Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 10-95 mm², os condutores podem ser inseridos
a partir da frente para o ponto de aperto, consulte a tecnologia dos
ligadores na secção informação técnica das caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser preparados
de acordo com as recomendações técnicas apropriadas.

A camada de óxido nas
extremidades do condutor
deve ser cuidadosamente
limpa.

As extremidades do condutor devem ser revestidas
com uma massa lubrificante
livre de substâncias ácidas
e alcalinas e ligadas de
imediato

Os terminais têm de ser
apertados com o binário
apropriado.
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Caixas de derivação DK

10-95 mm² Cu/Alu 3~

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 1204
16-150 mm², Cu/Alu 3~
ligadores
pólos, por pólo 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², os condutores
podem ser inseridos a partir da frente para o ponto de aperto, consulte
a tecnologia dos ligadores na secção informação técnica das caixas de
derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

Caixas de derivação DK

Com

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², os condutores
podem ser inseridos a partir da frente para o ponto de aperto, consulte
a tecnologia dos ligadores na secção informação técnica das caixas de
derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (Policarbonato)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 2404
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², os condutores
podem ser inseridos a partir da frente para o ponto de aperto, consulte
a tecnologia dos ligadores na secção informação técnica das caixas de
derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (Policarbonato)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², os condutores
podem ser inseridos a partir da frente para o ponto de aperto, consulte
a tecnologia dos ligadores na secção informação técnica das caixas de
derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (Policarbonato)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser preparados
de acordo com as recomendações técnicas apropriadas.

A camada de óxido nas
extremidades do condutor
deve ser cuidadosamente
limpa.

As extremidades do condutor devem ser revestidas
com uma massa lubrificante
livre de substâncias ácidas
e alcalinas e ligadas de
imediato

Os terminais têm de ser
apertados com o binário
apropriado.
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Caixas de derivação DK

25-240 mm², Cu/Alu 3~

Caixas de derivação DK
Com ligador para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

K 2401
35-240 mm², Cu/Alu 3~
ligadores
pólos, por pólo 4 x 35-240 mm², condutores inseridos nos ligadores
por parafuso, consultar tecnologia de ligadores no anexo técnico das
caixas de derivação DK
Selável
Bucins ASM/AKM/EDK/EDR, placas passa-cabos ou outros acessórios,
a encomendar separadamente
Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser
preparados de acordo com as recomendações técnicas apropriadas,
ver informação técnica dos condutores de alumínio.
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

Caixas de derivação DK

Com

300

170

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
26,0 Nm 35-120 mm²
PC (Policarbonato)

Antes de efectuar as ligações, os condutores de alumínio devem ser preparados
de acordo com as recomendações técnicas apropriadas.

A camada de óxido nas
extremidades do condutor
deve ser cuidadosamente
limpa.
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As extremidades do condutor devem ser revestidas
com uma massa lubrificante
livre de substâncias ácidas
e alcalinas e ligadas de
imediato

Os terminais têm de ser
apertados com o binário
apropriado.

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Caixas de derivação DK
Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
D 9220
D 9225
D 9240
D 9245

DK 0200 R
DK 0202 R
DK 0402 R
DK 0400 R
DK 0404 R
DK 0604 R

Caixas de derivação DK
Para circuitos de iluminação de segurança
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

Caixa

de derivação com tampa vermelha para circuitos de iluminação de segurança
membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de cabos
através de bucins
Entradas métricas pré-marcadas multinível para bucins de diferentes tamanhos
Entrada de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Acessório para retenção da tampa; ver descrição do produto para mais detalhes
Ligador elevado com mais espaço para electrificação
Todos os ligadores com 2 pontos de ligação por pólo
Cada pólo permite a ligação de várias secções e tipos de condutores
Os ligadores evitam danos nos condutores,
mesmo nos condutores flexíveis sem ponteira
Ligador com diferentes posições e opções de fixação
Material: polipropileno ou poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento RAL 7035, com tampa vermelha RAL 3000
Caixa para cabos de ligação equipotêncial
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Com

Caixas de derivação DK
Para circuitos de iluminação de segurança
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0202 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

DK 0402 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Caixas de derivação DK
Para circuitos de iluminação de segurança
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0404 R
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polipropileno)

DK 0604 R
1,5-4 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polipropileno)
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Caixas de derivação DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Para circuitos de iluminação de segurança
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

DK 0200 R

Com

Material

93

62

93

ligadores
tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas para
entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polipropileno)

DK 0400 R
Sem

Material
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PP (polipropileno)

104

70

104

ligadores
tampa vermelha RAL 3000
Para circuitos elétricos de iluminação de segurança
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Com

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Caixas de derivação DK
Para cabos de proteção equipotencial
Entrada de cabos através de bucins de membrana amovíveis

DP 9026
Com

Material

termoplástico poliestireno PS

88

50

88

ligadores
1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
Para cabos de proteção equipotencial
Bucins incluídos: 4 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Para ambientes normais e exteriores protegidos
1-pólo

2x membranas
amovíveis
2x membranas
amovíveis

2x membranas
amovíveis

1x membrana
removível
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Caixas de derivação DK

4-25 mm² / 4-10 mm², Cu

Caixas de derivação DK

Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos

Caixas de derivação DK

K 9259

DK 2524 S

K 9258

DK 3525 S

K 9509

DK 3534 S

K 9507

DK 5035 S

K 9508

descontinuada

K 9503

descontinuada

Com ligador de ramal principal para condutores de cobre, selável
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Entradas

métricas pré-marcadas multinível para bucins de diferentes tamanhos
de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Com sistema de identificação de circuitos
Material: policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
Entrada
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Caixas de derivação DK
Com ligador de ramal principal para condutores de cobre, selável
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 2524 S
Com

bloco de ligadores para condutores de cobre
pólos, por pólo, para entrada de cabos: de 10-25 mm² r, 6-16
mm² f, com ponteira, para saída de cabos: 6-16 mm² r,
4-10 mm² f com ponteira
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

255

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm para entrada de cabos
3,0 Nm para saída de cabos
PC (Policarbonato)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3525 S
6-25 mm², Cu
Com

bloco de ligadores para condutores de cobre
pólos, por pólo, para entrada de cabos: 10-25 mm² r, 6-16 mm²
f, com ponteira, para saída de cabos: 6-16 mm² r,
4-10 mm² f com ponteira
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Bucins incluídos: 3 ESM 40,
gama de vedação Ø 17-30 mm
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

295

5

2xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm para entrada de cabos
3,0 Nm para saída de cabos
PC (Policarbonato)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3534 S
6-35 mm², Cu
Com

bloco de ligadores para condutores de cobre
pólos, por pólo, para entrada de cabos: 16-35 mm² r, 10-25
mm² f, com ponteira, para saída de cabos: 10-25 mm² r,
6-16 mm² f com ponteira
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm para entrada de cabos
3,0 Nm para saída de cabos
PC (Policarbonato)

295

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50
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Caixas de derivação DK

6-25 mm², Cu

Caixas de derivação DK
Com ligador de ramal principal para condutores de cobre, selável
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

DK 5035 S
6-35 mm², Cu
bloco de ligadores para condutores de cobre
pólos, por pólo, para entrada de cabos: 16-35 mm² r, 10-25
mm² f, com ponteira, para saída de cabos: 10-25 mm² r,
6-16 mm² f com ponteira
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Com duas entradas para cabos M32 na base da caixa
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Com

255

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

44 | www.hensel-electric.de/pt

Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm para entrada de cabos
3,0 Nm para saída de cabos
PC (Policarbonato)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Caixas de derivação DK
Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos

Caixas de derivação DK

RD 9123

RK 0203 T

RD 9125

RK 0205 T

RD 9127

RK 0207 T

RD 9045

RK 0405 T

RD 9041

RK 0610 T

RK 9062

RK 0612 T

RK 9064

RK 0614 T

RK 9109

RK 1019 T

RK 9104

RK 1024 T

Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

Marcação

de terminal, neutro
membranas elásticas, que podem ser removidas para entrada de cabos
através de bucins
Entradas métricas pré-marcadas multinível para bucins de diferentes tamanhos
Entrada de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Acessório de retenção da tampa; ver descrição do produto para mais detalhes
Com sistema de identificação de circuitos
Todos os ligadores com 2 pontos de ligação por pólo
Os ligadores evitam danos nos condutores,
mesmo nos condutores flexíveis sem ponteira
Material: polipropileno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
Com
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Caixas de derivação DK
Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre,
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

RK 0203 T
1,5-2,5 mm²
Por

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

de 3 terminais WKM 2.5/15
terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou 2 x 1,5-2,5 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas para
entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Bloco

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polipropileno)

RK 0205 T
1,5-2,5 mm²
Bloco

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polipropileno)

93

62

93

de 5 terminais WKM 2.5/15
terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou 2 x 1,5-2,5 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas para
entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Por

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Caixas de derivação DK
Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre,
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

RK 0207 T
Bloco

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

de 7 terminais WKM 2,5/15
terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou 2 x 1,5-2,5 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas integradas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 6,0-15,0 mm
Com uma entrada de cabos pela base da caixa,
gama de vedação Ø 6,0-13,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Por

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polipropileno)

RK 0405 T
1,5-4 mm²
Bloco

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

de 5 terminais WKM 4/15
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-17,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 6,0-15,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Por

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 500 V a.c./d.c.
28 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm²

Caixas de derivação DK
Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre,
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

RK 0610 T
1,5-4 mm²
Por

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

de 10 terminais WK 4/U
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Bloco

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

RK 0612 T
1,5-4 mm²
Bloco

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

130

77

130

de 12 terminais WK 4/U
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Por

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Caixas de derivação DK
Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre,
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

RK 0614 T
Bloco

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

de 14 terminais WK 4/U
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com uma entrada para cabos pela base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Por

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

RK 1019 T
1,5-4 mm²
Bloco

de 19 terminais WK 4/U
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com duas entradas métricas na base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação
na parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

Por

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)
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Caixas de derivação DK

1,5-4 mm²

Caixas de derivação DK
Com bloco de terminais para condutores de alumínio e de cobre,
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
ou entradas métricas pré-marcadas

RK 1024 T
1,5-4 mm²
de 24 terminais WK 4/U
terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
consultar detalhes técnicos sobre o ligador na secção de informação
técnica das caixas de derivação DK
Bloco de terminais da Wieland
Para condutores de alumínio e cobre
Marcação de terminal, neutro
Com membranas elásticas, que podem ser removidas
para entrada de cabos através de bucins,
gama de selagem 9,0-21,0 mm
Com duas entradas métricas na base da caixa,
gama de selagem Ø 9,0-20,0 mm
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Bloco

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polipropileno)

180

Por

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Tabelas de
equivalência

Tabelas de
equivalência

Modelos Modelos
anteriores
novos

Modelos Modelos
anteriores
novos

Modelos Modelos
anteriores
novos

---

KF 0202 G
KF 0402 G
KF 0404 G
KF 0604 G
KF 0606 G
KF 1006 G
KF 1010 G
KF 1610 G
KF 1616 G

KF 9255

KF 2525 G

KF 9025
KF 9045
KF 9065
KF 9105

KF 9355

KF 3535 G

KF 9505

KF 5050 G

KF 9020

KF 0200 G

KF 9040

KF 0400 G

KF 9060

KF 0600 G

KF 9100

KF 1000 G

---

KF 1600 G

KF 9250

KF 2500 G

KF 9350

KF 3500 G

KF 9500

KF 5000 G

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

Caixas de derivação DK

KF 5025
KD 5025
KF 5045
KD 5045
KF 5065
KD 5065
KF 5105
KD 5105
--KF 5255
KD 5255
KF 5355
KD 5355
KF 5505
KF 5020
KD 5020
KF 5040
KD 5040
KF 5060
KD 5060
KF 5100
KD 5100
--KF 5250
KD 5250
KF 5350
KD 5350
KF 5500

KF 0202 B
KF 0402 B
KF 0404 B
KF 0604 B
KF 0606 B
KF 1006 B
KF 1010 B
KF 1610 B
KF 1616 B
KF 2525 B
KF 3535 B
KF 5050 B

KF 5020
KD 5020
KF 5040
KD 5040
KF 5060
KD 5060
KF 5100
KD 5100
--KF 5250
KD 5250
KF 5350
KD 5350
KF 5500

KF 0200 B
KF 0400 B
KF 0600 B
KF 1000 B
KF 1600 B
KF 2500 B
KF 3500 B
KF 5000 B

KF 0200 B

KF 8020
KF 8040

KF 0400 H

KF 0400 B

KF 8060

KF 0600 H

KF 0600 B

KF 8100

KF 1000 H

KF 1000 B

KF 0200 H

---

KF 1600 H

KF 8250

KF 2500 H

KF 1600 B

KF 8350

KF 3500 H

KF 2500 B

KF 8500

KF 5000 H

KF 3500 B
KF 5000 B

Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Com entradas métricas pré-marcadas, com ou sem ligadores

Teste

VDE, DNV GL - Certificado n.º: TAE00000EE, Russian Maritime Register of
Shipping, documento n.º: 250-A-1180-108795
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Índice de proteção IP 66 / IP 67 / IP 69 com bucins como acessórios, submersão
temporária até 1 metro, máx. 15 minutos
Entrada de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Ligador elevado com mais espaço para electrificação
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Em conformidade com as normas relativas a edifícios respeitantes à proteção
estrutural contra incêndios DIN VDE 0100 Parte 482 (norma alemã)
Sem halogéneo: baixo nível de toxicidade, baixo nível de desenvolvimento de fumos
Resistentes a intempéries: Resistente aos raios UV, impermeável à água da chuva,
resistentes a temperaturas extremas
Material: PC-GFS policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 960 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035 ou preto RAL 9011
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Caixas de derivação DK

Tabelas de
equivalência

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0202 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0404 G
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 1010 G
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1610 G
4-10 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

4-10 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 1616 G
10-16 mm², Cu 3~
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*,
4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 2525 G
10-25 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 3535 G
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s,
4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 5050 G
16-50 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s,
4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

16-35 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0200 G

Entrada

Material

93

62

93

ligadores
de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC-GFS (policarbonato)

KF 0400 G
Sem

Material

104

70

104

ligadores
de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Entrada

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC-GFS (policarbonato)

KF 0600 G
Sem

Material

58 | www.hensel-electric.de/pt

PC-GFS (policarbonato)

130

77

130

ligadores
uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Com

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Material

180

Com

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC-GFS (policarbonato)

KF 1600 G
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Material

210

Com

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC-GFS (policarbonato)

KF 2500 G
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

255

Com

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Material

PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

KF 1000 G

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 3500 G
ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

225

122

Material

295

Com

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC-GFS (policarbonato)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 5000 G
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Material

PC-GFS (policarbonato)

355

Com

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0202 B
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 0606 B
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

130

77

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1610 B
4-10 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 1616 B
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 2525 B
10-25 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x
25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

10-16 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 3535 B
16-35 mm², Cu 3~
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s,
4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Ligador

225

122

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

KF 5050 B
16-50 mm², Cu 3~
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s,
4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Sem

Material

93

62

93

ligadores
de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Entrada

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC-GFS (policarbonato)

KF 0400 B
Sem

Material

104

70

104

ligadores
de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Entrada

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC-GFS (policarbonato)

KF 0600 B
Sem

Material

130

77

130

ligadores
uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Com

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

KF 0200 B

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KF 1000 B
ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

130

77

Material

180

Com

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC-GFS (policarbonato)

KF 1600 B
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Material

210

Com

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC-GFS (policarbonato)

KF 2500 B
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

255

Com

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Material
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PC-GFS (policarbonato)

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Sem

ligadores
de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Material

295

Entrada

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC-GFS (policarbonato)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 5000 B
Sem

ligadores
duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Material

PC-GFS (policarbonato)

355

Com

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Caixas de derivação DK

KF 3500 B

Caixas de derivação DK

Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
KF 8020

KF 0200 H

KF 8040

KF 0400 H

KF 8060

KF 0600 H

KF 8100

KF 1000 H

---

KF 1600 H

KF 8250

KF 2500 H

KF 8350

KF 3500 H

KF 8500
KF 4020
KD 4020
KF 4040
KD 4040
KF 4060
KD 4060
KF 4100
KD 4100

KF 5000 H

---

Caixas de derivação DK

KF 4250
KD 4250
KF 4350
KD 4350
KF 4500

KF 0200 C
KF 0400 C
KF 0600 C
KF 1000 C
KF 1600 C
KF 2500 C
KF 3500 C
KF 5000 C

Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas, sem ligadores

Teste

VDE, DNV GL - Certificado n.º: TAE00000EE, Russian Maritime Register of
Shipping, documento n.º: 250-A-1180-108795
As entradas de cabos podem ser perfuradas individualmente
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Índice de proteção IP 66 / IP 67 com bucins como acessórios,
submersão temporária até 1 metro, máx. 15 minutos
Entrada de cabos através da base da caixa via membrana elástica integrada
Ligador elevado com mais espaço para electrificação
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Em conformidade com as normas relativas a edifícios respeitantes à proteção
estrutural contra incêndios DIN VDE 0100 Parte 482 (norma alemã)
Sem halogéneo: baixo nível de toxicidade, baixo nível de desenvolvimento de fumos
Resistentes a intempéries: Resistente aos raios UV, impermeável à água da chuva,
resistentes a temperaturas extremas
Material: PC-GFS policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 960 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035 ou preto RAL 9011
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Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M20
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Paredes

Espessura da parede
Material

93

62

104

70

130

77

93

Sem

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0400 H
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Paredes

Espessura da parede
Material

104

Sem

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0600 H
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M32
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Paredes

Espessura da parede
Material

130

Sem

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

KF 0200 H

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

KF 1000 H
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M32
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

130

77

Espessura da parede
Material

180

Paredes

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1600 H
Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M40
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Espessura da parede
Material

210

Paredes

2,6 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 2500 H
Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M50
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação
solar, protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas,
resistência contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

Espessura da parede
Material
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2,7 mm
PC-GFS (policarbonato)

255

Paredes

112

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M50
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

225

122

Espessura da parede
Material

295

Paredes

3,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 5000 H
Sem

ligadores
lisas
Superfície lateral útil para entrada de cabos máx. M63
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

122

Espessura da parede
Material

355

Paredes

3,2 mm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

KF 3500 H

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

KF 0200 C

Paredes

Espessura da parede
Material

93

62

104

70

130

77

93

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M20
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0400 C
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Paredes

Espessura da parede
Material

104

Sem

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 0600 C
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M32
Com uma entrada métrica na base da caixa de tamanho M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos
Paredes

Espessura da parede
Material
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2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

130

Sem

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M32
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M25
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Acessório para retenção da tampa e suportes externos para fixação na
parede incluídos

130

77

Espessura da parede
Material

180

Paredes

2,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 1600 C
Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M40
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

155

92

Espessura da parede
Material

210

Paredes

2,6 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 2500 C
Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M50
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

205

112

Espessura da parede
Material

255

Paredes

2,7 mm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

KF 1000 C

Caixas de derivação DK
Resistentes a intempéries, para instalações no exterior
Paredes lisas

KF 3500 C
ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M50
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

Caixas de derivação DK

Sem

225

122

Espessura da parede
Material

295

Paredes

3,0 mm
PC-GFS (policarbonato)

KF 5000 C
Sem

ligadores
lisas
Superfície da parede pode ser perfurada individualmente
para entrada de cabos máx. M63
Com duas entradas métricas na base da caixa de tamanho M32
Resistentes a intempéries (exposição a raios UV devido à radiação solar,
protegido contra chuva, resistência a temperaturas elevadas, resistência
contra impactos, etc.)
Resistentes à água salgada
"aplicações marítimas"
Fechos da tampa seláveis sem acessórios
Suportes externos para fixação na parede incluídos

255

Espessura da parede
Material
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3,2 mm
PC-GFS (policarbonato)

355

Paredes

122

Caixas de derivação DK
Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
KF WP 3025
KF WP 3045
KF WP 3065
KF WP 3105
KF WP 2025
KF WP 2045
KF WP 2065
KF WP 2105

WP 0202 G
WP 0402 G
WP 0404 G
WP 0604 G
WP 0606 G
WP 1006 G
WP 1010 G
WP 0202 B
WP 0402 B
WP 0404 B
WP 0604 B
WP 0606 B
WP 1006 B
WP 1010 B

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento
para instalação exterior e utilização em condições ambientais extremas
com risco de condensação e entrada de água, assim como para instalações
no solo sem cargas de tráfego

Através

da impermeabilização das caixas de derivação com um componente
de vedação, a entrada de água e a formação de condensação ficam totalmente
prevenidas.
Depois de remover a tampa, é possível efetuar medições
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser facilmente retirado
Material: PC-GFS policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 960 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035 ou preto RAL 9011
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Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

Caixas de derivação DK

Ligação impermeável permanente - Caixas de derivação estanques em
conformidade com a norma DIN VDE V 0606-22-100
1

2

Os electricistas deparam-se repetidamente nas instalações com ambientes nos quais a entrada de água
num invólucro pode pôr em causa a segurança se não for eliminada. Mesmo com invólucros com um elevado índice de proteção, não é possível garantir este requisito. O índice de proteção IP permite a entrada
de quantidades de água não nocivas para o interior de um invólucro.
Por exemplo, em condições ambientais extremas, a acumulação de condensação pode provocar danos
na instalação eléctrica ou nos dispositivos ou ainda provocar uma avaria nos mesmos.
As medidas de ventilação são, normalmente, suficientes para evitar a formação de condensação nociva.
No entanto, em muitos casos não é possível a ventilação, por exemplo, quando as caixas de derivação
estão instaladas próximas de rios e existe o risco de entrada de água através dos orifícios de ventilação.
Quais as aplicações que precisam de ligações impermeáveis?
- Eixos de bombas
- Condutas de instalação ao nível do solo em áreas exteriores
- Áreas inundáveis próximas de rios
- Instalações exteriores desprotegidas que se encontram próximas do solo

3

4

Porque é que, apenas o índice de proteção IP não é suficiente?
- Todos os índices de proteção permitem a entrada de água
- A acumulação de condensação nem sempre pode ser evitada
- As medidas de ventilação podem não ser aplicáveis em todos os ambientes
A ligação impermeável:
A vedação das caixas de derivação com recurso ao gel de vedação permanente, ﬂexível e de endurecimento rápido impede a entrada de água e elimina a hipótese de formação de condensação.
O gel de vedação apresenta excelentes propriedades de isolamento. Como o gel é transparente, é possível
realizar inspeções visuais à instalação em qualquer altura.
O material é elástico, resistente e auto-vedante, logo é fácil testar as ligações eléctricas após estas terem
sido vedadas.
O gel de vedação pode ser retirado facilmente para reparações ou reajustes.
Outro benefício: as caixas de derivação vedadas oferecem também uma proteção adicional contra choques
e vibrações. Para componentes eléctricos que estejam eventualmente em tensão, não oferece uma ﬁxação
adicional pois ele apenas adere e não cola.

5

A entrada de água e a formação de condensação são completamente evitadas.
O gel de vedação pode ser retirado facilmente para reparações ou inspeções subsequentes.
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Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0202 G
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
5

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 500 ml

Caixas de derivação DK

Com

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

130

77

130

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0606 G
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 1200 ml

130

77

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins AKM separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 1200 ml

Caixas de derivação DK

Com

130

77

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0202 B
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

93

62

93

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
5

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

104

70

104

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 500 ml

Caixas de derivação DK

Com

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC-GFS (policarbonato)

130

77

130

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas, encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥ 12
meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 0606 B
Com

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

77

130

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

WP 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
Com

ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 1200 ml

130

77

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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1,5-6 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

WP 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
ligadores
pólos, por pólo 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
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas,
encomendar bucins ASS separadamente
Caixa de derivação para enchimento
Indicadas para a instalação no solo sem sobrecargas e em locais
com risco de formação de condensação ou entrada de líquidos
Possibilidade de instalação debaixo de água sem aditivos químicos
até uma profundidade de 1 metro, mesmo por períodos longos
Utilizáveis para cabos/fitas de aquecimento até temperatura
superficial máx. de 70 ºC
Com gel de enchimento e tampa de vedação
Em caso de reinstalação ou teste, o gel de vedação pode ser
facilmente retirado
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento ≥
12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Suportes externos para fixação na parede incluídos
Volume do invólucro 1200 ml

Caixas de derivação DK

Com

130

77

Índice de proteção

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material
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Para caixas de derivação
completamente vedadas o
índice de proteção IP não é
aplicável de acordo com a
norma DIN EN 60529.
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
À prova de água, para enchimento

GH 0350
Conjunto de gel de enchimento, 350 ml
reposição
de vedação para encher novamente as caixas de derivação
após reajustes ou modificações
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento
≥ 12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C

Caixas de derivação DK

Para
Gel

GH 0500
Conjunto de gel de enchimento, 500 ml
Para

reposição
de vedação para encher novamente as caixas de derivação
após reajustes ou modificações
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento
≥ 12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Gel

GH 0850
Conjunto de gel de vedação, 850 ml
Para

reposição
de vedação para encher novamente as caixas de derivação
após reajustes ou modificações
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento
≥ 12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Gel

GH 1200
Conjunto de gel de enchimento, 1200 ml
Para

reposição
de vedação para encher novamente as caixas de derivação
após reajustes ou modificações
Durabilidade do componente de vedação até ao processamento
≥ 12 meses a uma temperatura de armazenamento de 5 - 35 °C
Gel
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Tabelas de
equivalência
Modelos Modelos
anteriores
novos
FK 7045
FK 7105

Caixas de derivação DK

FK 0402
FK 0404
FK 0604
FK 0606
FK 1610

FK 7165

FK 1616

---

FK 1606

---

FK 1608

Aprovadas para integridade funcional em ambiente de fogo
e para integridade de isolamento
Com bucins incluídos

Integridade

funcional em caso de incêndio em conformidade com a norma DIN
4102, parte 12, em combinação com os cabos com retenção funcional
Integridade de isolamento PH120 em conformidade com a norma BS EN 50200,
em combinação com cabos isolados com retenção
Parafusos de fixação, ligador em cerâmica resistente a temperaturas elevadas E30
a E90 e bucins incluídos em todas as referências da gama
Entradas métricas pré-marcadas disponíveis para diferentes tamanhos de bucins
Fecho rápido com um quarto de volta - posição de fecho visível (aberto - bloqueado)
Material: PC-GFS policarbonato
Cor: laranja, RAL 2003
Teste de fio incandescente em conformidade com IEC 60695-2-11: 960 °C,
retardador de chama, autoextinguível
Resistência a impactos: IK 09 (10 Joules)
Índice de proteção IP 65/66
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Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em caso de incêndio
Com bucins incluídos

Caixa de derivação 1,5 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-2,5 mm², Cu

E30
E60
E90

pólos, por pólo 4 x 1,5 mm² sol e 2 x 2,5 mm² sol
em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 25,
gama de vedação Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com retenção
funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS EN
50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

PH120

5

104

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

FK 0404
Caixa de derivação 1,5-2,5 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-4 mm², Cu

PH120

Ligador

65/66

104

70

104

pólos, por pólo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 25,
gama de vedação Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com
a norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

70

104

Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

65/66

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
1,2 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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FK 0402

Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em caso de incêndio
Com bucins incluídos

FK 0604
Caixas de derivação DK

Caixa de derivação 1,5-2,5 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-6 mm², Cu

PH120

5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

130

Caixa de derivação 1,5-6 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-6 mm², Cu

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

65/66

130

77

130

pólos, por pólo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol
Ligador em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 32,
gama de vedação Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores
protegidos

E30
E60
E90

5
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Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
1,2 Nm
PC-GFS (policarbonato)

FK 0606

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

65/66

130

pólos, por pólo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
Ligador em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 32,
gama de vedação Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em caso de incêndio
Com bucins incluídos

Caixa de derivação 1,5-6 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-6 mm², Cu

PH120

5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

65/66

155

92

210

bornes por pólo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol
Ligador para 4 x 1,5 mm² sol ou 2 x 2,5 mm² sol e ligador de terra T
Ligador em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 32,
gama de vedação Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)

FK 1608
Caixa de derivação 1,5 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-2,5 mm², Cu
pólos, por pólo 4 x 1,5 mm² sol e 2 x 2,5 mm² sol
em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 4 EDKF 25,
gama de vedação Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

PH120

10

65/66

155

92

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

210

Ligador

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC-GFS (policarbonato)
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FK 1606

Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em caso de incêndio
Com bucins incluídos

FK 1610
Caixas de derivação DK

Caixa de derivação 1,5-2,5 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-10 mm², Cu

PH120

5

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

155

Caixa de derivação 1,5-6 mm², Cu
Caixa de ligação 1,5-16 mm², Cu

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
76 A
2,0 Nm
PC-GFS (policarbonato)

65/66

155

92

210

pólos, por pólo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 4 x
6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s r
Ligador em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 40,
gama de vedação Ø 11-30 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS
EN 50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

5
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92

Ui = 400 V a.c./d.c.
57 A
1,2 Nm
PC-GFS (policarbonato)

FK 1616

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Binário de aperto para o ligador
Material

65/66

210

pólos, por pólo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
Ligador em cerâmica com resistência a altas temperaturas
Bucins incluídos: 3 EDKF 32,
gama de vedação Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 com bucins AKMF, a encomendar separadamente
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com a
norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Testadas com os cabos dos fabricantes Dätwyler e Eupean para as
classes de integridade funcional E30 até E90, consulte o certificado de
teste nº P-MPA-E-15-018 válido até 5 de Agosto de 2021, disponível
para download em www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Testadas para integridade de isolamento de acordo com a norma BS EN
50200 quando electrificadas com cabos isolados com retenção.
Consulte o certificado de teste, disponível para download em
www.hensel-electric.de/pt > secção documentos
Os parafusos fornecidos são aplicáveis em betão C20/25, blocos
silíco-calcários KSV 12, tijolos para construção MZ 12 e clínquer KS 12
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em ambiente de fogo
e para integridade de isolamento
Entrada de cabos através bucins previamente montados

Integridade

funcional em caso de incêndio em conformidade com a norma
DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com retenção funcional
Integridade de isolamento PH120 em conformidade com a norma BS EN
50200, em combinação com cabos isolados com retenção
Proteção contra contactos acidentais garantida pela caixa
Suportes externos de fixação
Caixa de derivação para aplicação em túneis para condutores com
secções até 50 mm²
Caixa de derivação para comunicações E30 para montagem de dispositivos de telecomunicações
Material: chapa de aço, com pintura electroestática
Cor: laranja, RAL 2003
Resistência a impactos: IK 10 (20 Joules)
Índice de proteção: IP 66
Carga de incêndio baixa
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Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em ambiente de fogo
Caixa de telecomunicações

FK 5000

E30

Caixas de derivação DK

Caixa de derivação para comunicações E30
Para montagem de dispositivos de telecomunicações
Sem

ligadores
suportes para montagem de terminais
de telecomunicações incluídos
Integridade funcional em caso de incêndio em conformidade com
a norma DIN 4102, parte 12, em combinação com os cabos com
retenção funcional
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Entrada de cabos pelas 4 laterais de 1 x até Ø 36 mm
e 4 x até Ø 14 mm
Deverão ser utilizadas as buchas fornecidas
betão ≥ C20/25, B25 até ≤ C50/60, B55
A utilização deste equipamento necessita da aprovação das
entidades de regulamentação competentes caso a caso
Aprovação pelas autoridades Alemãs de construção de edifícios
DIBt: Z-86.1-37, sistemas de proteção contra incêndios, download
disponível em www.hensel-electric.com > FK 5000 - documents

285
255

Material

Chapa de aço, com pintura
electrostática

FK 5110
Terminais de ligação para telecomunicações
sem parafusos para 10 pares
Tecnologia

de ligação LSA sem remoção de isolamento,
sem soldas e sem parafusos
Para montagem nos suportes de montagem da FK 5000
Adequado para um condutor rígido com Ø 0,4 até 0,8 mm
ou para dois condutores rígidos iguais com Ø 0,4 até 0,65 mm
Diâmetro exterior do isolamento 0,7 a 1,6 mm
Com parafusos de fixação
Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
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Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Condutor rígido até Ø 0,6 mm
máx. 2,1 A
Condutor rígido Ø 0,8 mm máx.
5,0 A

155

255

Com

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

Caixas de derivação DK
Aprovadas para integridade funcional em ambiente de fogo
Caixa de telecomunicações

Caixas de derivação DK

FK 5120
Terminais de ligação para telecomunicações
sem parafusos para 20 pares
Tecnologia

de ligação LSA sem remoção de isolamento,
sem soldas e sem parafusos
Para montagem nos suportes de montagem da FK 5000
Adequado para um condutor rígido com Ø 0,4 até 0,8 mm
ou para dois condutores rígidos iguais com Ø 0,4 até 0,65 mm
Diâmetro exterior do isolamento 0,7 a 1,6 mm
Com parafusos de fixação
Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Condutor rígido até Ø 0,6 mm
máx. 2,1 A
Condutor rígido Ø 0,8 mm máx.
5,0 A

FK 5210
Terminais de ligação para telecomunicações
ligação por parafusos para cabo de 10 pares
Tecnologia

de ligação por parafuso/parafuso
montagem nos suportes de montagem da FK 5000
Adequado para um condutor rígido com Ø 0,4 até 0,8 mm
ou para dois condutores rígidos iguais com Ø 0,4 até 0,65 mm
Com parafusos de fixação
Com etiquetas
Para

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Condutor rígido até Ø 0,6 mm
máx. 2,1 A
Condutor rígido Ø 0,8 mm máx.
5,0 A

FK 5220
Terminais de ligação para telecomunicações
Aperto por parafusos para 20 pares
Tecnologia

de ligação por parafuso/parafuso
montagem nos suportes de montagem da FK 5000
Adequado para um condutor rígido com Ø 0,4 até 0,8 mm
ou para dois condutores rígidos iguais com Ø 0,4 até 0,65 mm
Com parafusos de fixação
Com etiquetas
Para

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Condutor rígido até Ø 0,6 mm
máx. 2,1 A
Condutor rígido Ø 0,8 mm máx.
5,0 A
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Bucins

AKMF 20
Caixas de derivação DK

Bucins com porca
para entradas métricas M 20
Gama

de vedação Ø 6,5-13,5 mm
com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e contraporca
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Bucim

Binário de aperto

4,0 Nm

AKMF 25
Bucins com porca
para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Orifício de passagem Ø 25,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e contraporca
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Rosca

Binário de aperto

7,5 Nm

AKMF 32
Bucins com porca
para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Orifício de passagem Ø 32,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e contraporca
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm

AKMF 40
Bucins com porca
para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e contraporca
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Rosca

Binário de aperto
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10,0 Nm

Caixas de derivação DK
Bucins

EDKF 20
65/66
Caixas de derivação DK

Bucim cónico
para entradas métricas M 20
Gama

de vedação Ø 6-13 mm
de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Orifício

EDKF 25
Bucim cónico
para entradas métricas M 25

65/66

Gama

de vedação Ø 9-17 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Orifício

EDKF 32
Bucim cónico
para entradas métricas M 32

65/66

Gama

de vedação Ø 8-23 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Orifício

EDKF 40
Bucim cónico
para entradas métricas M 40

65/66

Gama

de vedação Ø 11-30 mm
de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Orifício
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Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Para a instalação com calha técnica ou tubo
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Cortar

simplesmente a calha de acordo com a largura necessária.
cabos podem ser inseridos directamente via bucim de membrana
Sem necessidade de aperto por rosca
Acessórios fornecidos: Bucins de membrana amovíveis DPS 02 (IP 54)
Solução ideal para a instalação com calha
Adaptadores para calha amovíveis disponíveis para interligar a caixa de
derivação à calha técnica.
Sistema de etiquetagem: modelos de etiquetas disponíveis na Internet em
www.hensel-electric.de/pt - downloads
Parafusos em aço inoxidável com rosca métrica de aperto rápido.
Redução do tempo de fixação da cobertura.
Material: poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
Os
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Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de entradas pré-marcadas
Para a instalação com calha técnica ou tubo

DP 9025
Com

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Para instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 4 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

88

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

50

88

5

2x membranas
amovíveis
2x membranas
amovíveis

2x membranas
amovíveis

1x membrana
removível

DP 9221
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Com

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

139

50

119

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Para instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 7 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

4x membranas
amovíveis
3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

DP 9222
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Com

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

139

50

119

2 ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Para instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 7 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

4x membranas
amovíveis
3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

DPC 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Ligador

Tensão nominal de isolamento
Corrente admissível
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
termoplástico poliestireno PS

139

50

119

com tecnologia plug-in FIXCONNECT®
pólos, por pólo 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, consultar a tecnologia
de ligadores na informação técnica das caixas de derivação DK
Para instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 4 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

4x membranas
amovíveis
3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis
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1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de entradas pré-marcadas
Para a instalação com calha técnica ou tubo

DP 9020
ligadores
instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 4 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Sem

88

Material

termoplástico poliestireno PS

50

88

Para

2x membranas
amovíveis
2x membranas
amovíveis

2x membranas
amovíveis

1x membrana
removível

DP 9220
Sem

Material

termoplástico poliestireno PS

139

4x membranas
amovíveis
3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

3x membranas
amovíveis

DPS 02
Bucim de membrana amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
adaptação
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para

ERA 20
Adaptador para tubos, amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
ligações M 20
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para

EKA 20
Adaptador para calha, amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
calha 20 x 20 mm
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para

100 | www.hensel-electric.de/pt

50

119

ligadores
instalação com calha técnica e tubo
Bucins incluídos: 7 DPS 02,
gama de vedação Ø 10-13,5 mm
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Para

Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas
laterais da caixa

Não

são necessárias ferramentas de perfuração
- basta inserir o condutor e está pronto.
Caixa de derivação com três entradas de cabos
Taco fornecido para vedação de membranas abertas caso existam modificações.
Sistema de etiquetagem: modelos de etiquetas disponíveis na Internet em
www.hensel-electric.de/pt - downloads
Parafusos em aço inoxidável com rosca métrica de aperto rápido.
Redução do tempo de fixação da cobertura.
Material: poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade
com IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento RAL 7035 ou branco RAL 9016
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Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais da caixa

DE 9325
1,5-2,5 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

88

47

88

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Com

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

DE 9345
1,5-4 mm², Cu 3~
Com

98

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

102 | www.hensel-electric.de/pt

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

52

98

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
10 membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais da caixa

Sem

Material

88

47

88

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas

termoplástico poliestireno PS
3x membranas
elásticas

DE 9340
Sem

Material

termoplástico poliestireno PS

98

52

98

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

DE 9330
Sem

Material

88

47

88

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela até
6,5 mm de largura
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

termoplástico poliestireno PS

DE 9350
Sem

98

52

98

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela até
6,5 mm de largura
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

Material

termoplástico poliestireno PS

Acessórios:

Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão
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DE 9320

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais da caixa

DE 9326
1,5-2,5 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

88

47

88

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranas elásticas, entradas de cabo fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Com

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

DE 9346
1,5-4 mm², Cu 3~
Com

98

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material
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Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

52

98

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
10 membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais da caixa

Sem

Material

88

47

88

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas

termoplástico poliestireno PS
3x membranas
elásticas

DE 9341
Sem

Material

termoplástico poliestireno PS

98

52

98

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

DE 9331
Sem

Material

88

47

88

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-16 mm
Cor: branco, RAL 9016
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela até
6,5 mm de largura
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

termoplástico poliestireno PS

DE 9351
Sem

98

52

98

ligadores
membranas elásticas, entradas de cabos fechadas,
gama de vedação Ø 6,5-18 mm
Cor: branco, RAL 9016
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela até
6,5 mm de largura
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
10

3x membranas
elásticas
2x membranas 2x membranas
elásticas
elásticas
3x membranas
elásticas

Material

Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

termoplástico poliestireno PS

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão
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DE 9321

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais da caixa

DK ZE 10
Pernos para retenção de cabos
com 10 peças
fixação no fundo das caixas de derivação DK
Para retenção de cabos com abraçadeiras de fivela até 6,5 mm de largura

Caixas de derivação DK

Conjunto
Para

KHR 01
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 6,5 - 14 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 6,5 - 10 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30

KHR 02
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 10 - 16 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 13 - 16 mm
30

Acessórios:
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Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão

Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
na base e nas laterais da caixa

Entrada

de cabos pela base da caixa através de membranas elásticas
integradas
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas nas laterais
da caixa
Tampa por encaixe, reduzindo o tempo de instalação
Membranas flexíveis que se ajustam ao cabo. Não são necessários bucins,
basta inserir os condutores.
Material: PS (poliestireno)
Resistência ao fogo: Teste de fio incandescente conforme a norma IEC 60695
2 11: 750ºC, retardador de chama, auto-extinguível
Cor: cinzento RAL 7035 ou branco RAL 9016
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Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
na base e nas laterais da caixa

DE 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
5

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

76

53

76

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Paredes laterais com 10 membranas elásticas fechadas,
gama de vedação Ø 3-14 mm,
fundo com 2 membranas elásticas fechadas
Tampa por encaixe
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos

Caixas de derivação DK

Com

2x membranas
elásticas
3x membranas 3x membranas
elásticas
elásticas
2x membranas
elásticas

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

DE 9220
Sem

Material

termoplástico poliestireno PS

Acessórios:
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Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão

76

53

76

ligadores
laterais com 10 membranas elásticas fechadas,
gama de vedação Ø 3-14 mm,
fundo com 2 membranas elásticas fechadas
Tampa por encaixe
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela
até 6,5 mm de largura
Cor: cinzento, RAL 7035
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Paredes

2x membranas
elásticas
3x membranas 3x membranas
elásticas
elásticas
2x membranas
elásticas

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
na base e nas laterais da caixa

DE 9226
Com

Tensão nominal de isolamento
Binário de aperto para o ligador
Material

76

53

76

ligadores
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Paredes laterais com 10 membranas elásticas fechadas,
gama de vedação Ø 3-14 mm,
fundo com 2 membranas elásticas fechadas
Tampa por encaixe
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
5

2x membranas
elásticas
3x membranas 3x membranas
elásticas
elásticas
2x membranas
elásticas

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
termoplástico poliestireno PS

DE 9221
Sem

Material

76

53

76

ligadores
laterais com 10 membranas elásticas fechadas,
gama de vedação Ø 3-14 mm,
fundo com 2 membranas elásticas fechadas
Tampa por encaixe
Com 2 peças de alívio de tensão para abraçadeiras de fivela
até 6,5 mm de largura
Cor: branco, RAL 9016
Indicadas para espaços interiores em ambientes normais
e exteriores protegidos
Paredes

2x membranas
elásticas
3x membranas 3x membranas
elásticas
elásticas
2x membranas
elásticas

termoplástico poliestireno PS

Acessórios:

Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão
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Caixas de derivação DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Caixas de derivação DK
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
na base e nas laterais da caixa

DK ZE 10
Pernos para retenção de cabos
com 10 peças
fixação no fundo das caixas de derivação DK
Para retenção de cabos com abraçadeiras de fivela até 6,5 mm de largura

Caixas de derivação DK

Conjunto
Para

KHR 01
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 6,5 - 14 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 6,5 - 10 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30

KHR 02
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 10 - 16 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 13 - 16 mm
30

DE MB 10
Suportes de fixação
Acessórios

Acessórios:
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Perno para retenção de
cabos com abraçadeira
para alívio da tensão na
parte inferior

Anilhas para retenção de
cabos, para alívio da tensão

10

70
55
18
6

de fixação para montagem pelo exterior, 10 unidades
Termoplástico
Para montagem rápida das caixas de derivação DE 922. e DN 20..
Material:

10

ø6

6

Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
Acessórios

Calhas DIN
Ligadores

112
113 - 115

Etiquetas de identiﬁcação

116

Placas passa cabos

116

Retenção de cabos

117

Bucins de membranas elásticas / adaptadores

117

Etiquetas de identiﬁcação de circuitos

118

Selagem

118
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Caixas de derivação DK
Acessórios

DK TS 02
Calha DIN
caixas de derivação DK 02...., KF 02....
Para a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação

67
20 20

15

Caixas de derivação DK

Para

5,5
4,2

12

DK TS 04
Calha DIN
Para

caixas de derivação DK 04 ...., KF 04....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação

77
20

20

15

Para

20

5,5
4,2

12

DK TS 06
Calha DIN
Para

caixas de derivação DK 06.... , KF 06....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação

97
72
35

Para

7,5
4
14,5

DK TS 10
Calha DIN
Para

caixas de derivação DK 10...., KF 10....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação

147
122
35

Para

7,5
4
14,5

DK TS 16
Calha DIN
Para

caixas de derivação DK 16...., KF 16....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação

175
150
35

Para

7,5
4
14,5

DK TS 25
Calha DIN
Para

218
193
35

caixas de derivação DK 25...., KF 25....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação
Para

7,5
4
14,5

DK TS 35
Calha DIN
Para

256
231
35

caixas de derivação DK 35...., KF 35....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação
Para

7,5
4
14,5

DK TS 50
Calha DIN
Para

314
289
35

caixas de derivação DK 50...., KF 50....
a instalação de ligadores
Com parafusos de fixação
Para

7,5
4
14,5
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Caixas de derivação DK
Acessórios

DK KL 02
Ligador com gama de aperto 1,5-4 mm², Cu
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Corrente admissível: 20 A
Para montagem em caixas de derivação através de suporte de ligadores
Pode ser aplicado nos suportes de ligadores DK KH 02, DK KH 04 e DK KH 06

Caixas de derivação DK

Ligador
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,5 Nm

DK KH 02
Suporte para ligadores
Suporte

para ligadores DK KL 02
nas caixas de derivação DK 02.. X, DK 02.. XX, KF 02.. X

Aplicável

DK KL 04
Ligador com gama de aperto 1,5-6 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Corrente admissível: 32 A
Para montagem em caixas de derivação através de suporte de ligadores
Pode ser aplicado no suporte de ligadores DK KH 04 e DK KH 06
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,7 Nm

DK KH 04
Suporte para ligadores
Suporte

para ligadores DK KL 02 e DK KL 04
nas caixas de derivação DK 04.. X, DK 04.. XX, KF 04.. X

Aplicável

DK KL 06
Ligador com gama de aperto 1,5-10 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Corrente admissível: 40 A
Para montagem em caixas de derivação através de suporte de ligadores
pode ser utilizada no suporte de ligadores DK KH 06
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
12 mm
1,5 Nm
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Caixas de derivação DK
Acessórios

DK KH 06
Suporte para ligadores
para ligadores DK KL 02, DK KL 04 e DK KL 06
nas caixas de derivação DK 06.. X, DK 06.. XX, DK 10.. X,
DK 10..XX, KF 06.. X e KF 10.. X

Caixas de derivação DK

Suporte

Aplicável

DK KS 10
Ligador com gama de aperto 2,5-16 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 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
Corrente admissível: 63 A
Para instalação em caixas de derivação
Para caixas de derivação DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
Completo com sistema de fixação
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
2,0 Nm

DK KS 16
Capacidade nominal de ligação 6-25 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm²
s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Corrente admissível: 102 A
Para instalação em caixas de derivação
Para caixas de derivação DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
Completo com sistema de fixação
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK KS 25
Ligador com gama de aperto 6-35 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm²
s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = com terminal isolado com ponteira
Corrente admissível: 102 A
Para instalação em caixas de derivação
Para caixas de derivação DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
Completo com sistema de fixação
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

Caixas de derivação DK
Acessórios

DK KS 35
Ligador com gama de aperto 16-35 mm², Cu
com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
Corrente admissível: 125 A
Para instalação em caixas de derivação
Para caixas de derivação DK 35...., KF 35....
Completo com sistema de fixação

Caixas de derivação DK

Ligador
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK KS 50
Ligador com gama de aperto 16-50 mm², Cu
Ligador

com 2 pontos de aperto por pólo
pólos, por pólo 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
Corrente admissível: 150 A
Para instalação em caixas de derivação
Para caixas de derivação DK 50...., KF 50....
Completo com sistema de fixação
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm
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Caixas de derivação DKK
Acessórios

DK BZ 5
Etiquetas de identificação
de 5 unidades
caixas de derivação tipo DK ...., RK ...., KF .... ou FK .... de 2,5 a 50 mm²,
para encaixar nas caixas de derivação
Para encaixe de etiquetas ou marcação através de caneta de feltro
Superfície para inscrição 24 x 41 mm
Adequado para etiquetagem de acordo com o sistema de identificação
para estações elétricas "KKS"

Caixas de derivação DK

Conjunto
Para

Material

PC (Policarbonato)

LDM 25 G
Passa-cabos
Para entradas métricas M25 na base da caixa
Gama

de vedação Ø 8-17 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 0,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 750 °C
Orifício

Material

termoplástico (-25° a +80°C)

LDM 25 B
Passa-cabos
Para entradas métricas M25 na base da caixa
Gama

de vedação Ø 8-17 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 0,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 750 °C
Orifício

Material

termoplástico (-25° a +80°C)

LDM 32 G
Passa-cabos
Para entradas métricas M32 na base da caixa
Gama

de vedação Ø 12-24 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 0,5-4,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 750 °C
Orifício

Material

termoplástico (-25° a +80°C)

LDM 32 B
Passa-cabos
Para entradas métricas M32 na base da caixa
Gama

de vedação Ø 12-24 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 0,5-4,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 750 °C
Orifício

Material
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termoplástico (-25° a +80°C)

Caixas de derivação DK
Acessórios

KHR 01
Caixas de derivação DK

Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 6,5 - 14 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 6,5 - 10 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30

KHR 02
Anilhas para retenção de cabos
diâmetro do cabo 10 - 16 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 13 - 16 mm
30

DKL 04
Ligador com gama de aperto 1,5-6 mm², Cu
Para

instalação em caixas de derivação
pólos, por pólo 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
Para as caixas de derivação D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D 9120, D 9040,
D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321, DE 9340, DE 9341
Completo com sistema de fixação
5

Tensão nominal de isolamento
Comprimento do condutor a
descarnar
Binário de aperto para o ligador

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
1,2 Nm

DPS 02
Bucim de membrana amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
adaptação
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para

EKA 20
Adaptador para calha, amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
calha 20 x 20 mm
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para

ERA 20
Adaptador para tubos, amovível
Índice

de proteção: IP 54. Gama de vedação Ø 10-13,5 mm
ligações M 20
Para as caixas de derivação DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026
Para
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Caixas de derivação DK
Acessórios

DK BS 5
Sistema de identificação de circuitos
de 5 unidades
caixas de derivação 2,5 a 50 mm² e caixas KF PV...,
pode ser inserido em condutas de fixação de coberturas.
Para encaixe de etiquetas ou marcação através de caneta de feltro
Superfície para inscrição 45 x 30 mm
Adequado para etiquetagem de acordo com o sistema de identificação
para estações elétricas "KKS"
Personalização de etiquetas na internet em www.hensel-electric.de/pt - Secção Download
Não pode ser utilizado nas caixas de derivação de 2.5 a 4 mm² e KF PV 01 / KF PV 02 caixas
com dispositivo de selagem

Caixas de derivação DK

Conjunto
para

Material

PC (Policarbonato)

PLS 06
Selagem
Para

adaptação. Permite a selagem, não inclui selo nem cordão
as caixas de derivação 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225
Para as caixas de derivação 4 mm²: DE 9x4x
Para
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Caixas de derivação DK

Caixas de derivação DK
Informação técnica

Dimensões em mm

120 - 123

Ligadores

124 - 127

Condições operacionais e de utilização

128 - 130

Normas e regulamentos
Caixas de derivação com integridade funcional

131
132 - 133
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Dimensões em mm

DK 2500 G

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

Ø4

112
96

DK 0400 G
DK 0400 R

70
55

7

Ø4

120

28

DK 3500 G

230
225
190
162

32

DK 0600 G

60
60
42,5
45
30 30
15 15

122
106

8,5

90
72,5
60
45

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

70
30 30
15 15

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

118
104
83
56
28

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

33

M 32
55

DK 1000 G

138

141
130
97
79
44
29

DK 5000 G

258
255
215
190

77
62

70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

122
106

164
155
120
96
29 29
12 14,5

92
76

M 32
180
M 32

75
56
39,5
28

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14

Ø4

DK 1600 G

105
85
70
52,5

358
355
320
290

55

100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

Ø4

8,5

219
210
175

Caixas de derivação DK

DK 0200 G
DK 0200 R

M 32

72
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Dimensões em mm

KF 2500 G
KF 2500 B

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

KF 0400 G
KF 0400 B

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

KF 3500 G
KF 3500 B

230
225
190
162

32

KF 0600 G
KF 0600 B

60
60
42,5
45
30 30
15 15

90
72,5
60
45

M 25

70
30 30
15 15

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

8,5

122
106

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

112
96

M 32
55

KF 1000 G
KF 1000 B

138

141
130
97
79
44
29
77
62

KF 5000 G
KF 5000 B

258
255
215
190
70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

Ø4

8,5

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

105
85
70
52,5

M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

92
76

180

358
355
320
290
164
155
120
96
29 29
12 14,5

M 32
100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

M 25

55

KF 1600 G
KF 1600 B

122
106

M 25

M 32

72

= espaço útil para instalação
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Caixas de derivação DK

KF 0200 G
KF 0200 B

Caixas de derivação DK
Informação técnica
Dimensões em mm das caixas com paredes lisas

KF 0200 H
KF 0200 C

KF 2500 H
KF 2500 C

143

60

60

31
31

31

KF 0400 H
KF 0400 C

193

193

M 32
60

83

34

M 32

58

83

83

58

58

143

34
34

34

KF 3500 H
KF 3500 C

156

62

83

KF 0600 H
KF 0600 C

36

M 32

226

89

M 25

226

89

36

89

36
36

M 32

89

62
62

KF 1000 H
KF 1000 C

62

36

89

156

KF 5000 H
KF 5000 C

139

139

M 25

173

63

M 25

36
36

36

89
M 32
273

106

46

273

KF 1600 H
KF 1600 C

M 32

M 32
161

161

63

63
63

M 32

46

46

173

46

Caixas de derivação DK

58

31

60

106
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= espaço útil para perfurações
individuais nas laterais

Caixas de derivação DK
Informação técnica
Dimensões em mm

88
59
36

K 7055
K 7004
K 7005
K 7042
K 7052
K 9951
K 1204
K 1205

88
76

4,2

47
33

300
272
238

170
146
Caixas de derivação DK

DE 9320
DE 9321

98
69
36

52
37
4,2

DE 9340
DE 9341

7

450
422
388

32

98
79

25
275 x 425
37

88
59
36
14

300
272
238

K 2401
K 2404
K 2405

170
146

50
33

600
572
538

41,8

39,4

88
66

4,2

DP 9020

113

35

7

139
117
107
80
54,5
46

50
33

25
275 x 575

113

119
97
83
60
54,5
34

4,2

DP 9220

35

= espaço útil para instalação
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Ligadores

Caixas de derivação DK

Ligadores para condutores de cobre (Cu)
Nota: A ligação de diferentes tipos de condutores e/ou diferentes secções numa mesma unidade de ligação não é permitida.
f1 = ﬂexível com ponteira
Tipo de ligador

DK KL 02

DK KL 04

DK KL 06

DK KS 10

DK KS 16

DK KS 25

Para as seguintes
caixas de derivação

Pontos de
ligação
por pólo

Capacidade nominal
de ligação
em mm²

Número
de condutores por
pólo

Binário de
aperto

Corrente
admissível

Secção
nominal
do ligador

DK 0202 G, DK 0402 G,
DK 0202 R, DK 0402 R
KF 0202 G, KF 0202 B
KF 0402 G, KF 0402 B
WP 0202 G, WP 0202 B
WP 0402 G, WP 0402 B

2

4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm

20 A

4 mm²

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R
KF 0404 G, KF 0404 B
KF 0604 G, KF 0604 B
WP 0404 G, WP 0404 B
WP 0604 G, WP 0604 B

2

6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm

32 A

6 mm²

DK 0606 G, DK 1006 G
KF 0606 G, KF 0606 B
KF 1006 G, KF 1006 B
WP 0606 G, WP 0606 B

2

10 sol/f
6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm

40 A

10 mm²

DK 1010 G, DK 1610 G
KF 1010 G, KF 1010 B
KF 1610 G, KF 1610 B
WP 1010 G, WP 1010 B

2

16 s
10 sol
6 sol
4 sol
2.5 sol. f1

1-2
1-4
1-4
1-4
2-6

2 Nm

63 A

16 mm2

DK 1616 G
KF 1616 G
KF 1616 B

2

35 s. f1
25 s. f1
16 s. f1
10 sol. f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 2525 G
KF 2525 G
KF 2525 B

2

35 s. f1
25 s. f1
16 s. f1
10 sol. f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 3535 G
KF 3535 G
KF 3535 B

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-2
1-4
1-4
1-6

12 Nm

125 A

50 mm2

DK 5054 G
DK 5055 G

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

DK KS 35

DK KS 50
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Ligadores

Corrente Secção do
admissível ligador

Homologação
internacional dos
blocos de ligadores

USA/

Binário
de
aperto

Canada/CSA

Secções/
tipos de condutores
f = ﬂexível
f1 = ﬂexível com
ponteira de ﬁo
sol = monoﬁlar
s = multiﬁlar
r = rígido (sólido e
entrelaçado)

SF/SETI

Número
de condutores
por pólo

NL/KEMA

Capacidade nominal de
ligação
em mm²

DK/Demko

Pontos de
ligação
por pólo

N/Nemko

Tipo

CH/SEV

Para as seguintes caixas de
derivação

Fabricante Wieland:
RK 0203 T, RK 0205 T, WKM
2.5/15
RK 0207 T

2

2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-2,5
= 0,5-4
= 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A



RK 0405 T, RK 0610 T

2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 32 A



2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 41 A



tensão nominal
AC/DC 500 V

WKM
4/15
tensão nominal
AC/DC 500 V

RK 0612 T, RK 0614 T
RK 1019 T, RK 1024 T

WK 4/U
tensão nominal
AC/DC 800 V



 

 



 

Fabricante Weidmüller:
4

2,5
1,5

4

f/f1 sol = 0,5-2,5
s
= 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A



4

4
2,5
1,5

4

f/sol
s
f1

= 0,5-4
= 1,5-4
= 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A

   

DK 2516 A

WDU 16 N 4

16
10
6

4

f1/sol = 1.5-16
f/s
= 1.5-25

3,0 Nm 76 A

 

K 7051

-

2,5-50

4

r

10,0 Nm Cu
150 A

DK 0402 A

AKZ 2,5

DK 0604 A

AKZ 4

tensão nominal
AC/DC 250 V

tensão nominal
AC/DC 400 V

tensão nominal
AC/DC 690 V

4

= 2,5-50

  

 

   

Alu
120 A
KF 9251
KF 9501

-

2

1,5-50

2

r

= 1,5-50

1,5 Nm
to
12 Nm

Cu/Alu
150 A

K 9951

-

4

6-95

4

r

= 6-95

12 Nm
to
22 Nm

Cu/Alu
490 A

K 2401

-

4

35-240 4

r

= 35-240

26 Nm
to
55 Nm

Cu/Alu
850 A
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Ligadores para derivação de condutores de cobre (Cu) e alumínio (Alu)

Caixas de derivação DK
Informação técnica
Ligadores

Caixas de derivação DK

Ligadores para condutores de cobre (Cu)
Nota: A ligação de diferentes tipos de condutores e/ou diferentes secções numa mesma unidade de ligação não é permitida.
f1 = ﬂexível com ponteira
Tipo de ligador

DKL 04

Para as seguintes
Pontos de
caixas de derivação ligação
por pólo

Capacidade
nominal de
ligação em
mm²

Número de
condutores
por pólo

Binário de
aperto

Corrente
admissível

Secção
nominal do
ligador

DP 9025, DP 9221,
DP 9222,
DE 9325, DE 9326,
DE 9345, DE 9346

1

6 sol
4 sol
2.5 sol
1.5 sol

1-2
1-3
1-4
1-6

1.2 Nm

–

6 mm2

K 7055

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

K 7004

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

K 7005

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

DK 2524 S
DK 3525 S

entrada 2
saída 4

25 r
16 r

1-2
1-4

3 Nm

80 A

25 mm2

DK 3534 S
DK 5035 S

entrada 2
saída 4

35 r
35 r

1-2
1-4

4 Nm
3 Nm

100 A

35 mm2

KLS 51

4 x KLS 54

5 x KLS 55

Ligador para ligação equipotencial:
DP 9026 para 1 condutor 4-25 mm2 e 5 condutores 4-10 mm2 (16 mm2 sol)
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Ligadores

Ligadores
K 1204 / K 1205

K 2404 / K 2405

Capacidade nominal
de ligação

95 mm2

150 mm2

240 mm2

Corrente admissível

160 A

250 A

400 A

Binário de aperto

20 Nm

20 Nm

40 Nm

Pontos de ligação por pólo

Secção nominal do
condutor Cu/Alu1)
sol (redondo)
Secção nominal do
condutor Cu/Alu1)
s (redondo), f (flexível)
Secção nominal do
condutor Cu/Alu1)
sol (sector)
Secção nominal do
condutor Cu
s (sector)
Secção nominal do
condutor Alu1)
s (sector)

Caixas de derivação DK

K 7042 / K 7052

2

2

4

2

4

10-50

16-50

16-50

25-50

25-50

16-95

16-150

16-70

25-240

25-120

50-95

50-150

50-70

50-185

50-120

35-95

35-150

35-70

35-240

35-120

35-70

50-120

35-50

95-185

50-95

1) Antes de ligar, os condutores de alumínio devem ser preparados de acordo com as
recomendações técnicas relevantes. As ligações devem ser veriﬁcadas em intervalos
regulares e devem ser alvo de manutenção após cada 6 meses, no máximo.
Tecnologia FIXCONNECT®
Tipo

Pontos de ligação
por pólo

Capacidade nominal de ligação/
Tipos de condutores
r (rígido)

f (flexível)

Corrente admissível

DPC 9225

4

1,5 - 4 mm2

1,5 - 4 mm2 *)

32 A

KC 9045

4

1,5 - 4 mm2

1,5 - 4 mm2 *)

32 A

2

57 A

2

76 A

KC 9255
KC 9355

4
4

2

2,5 - 10 mm
2,5 - 16 mm

2

2.,5 - 10 mm
2,5 - 16 mm

)

* Sem ponteira; para instalar o cabo deverá pressionar com a chave de fendas no borne para abrir e inserir o cabo.
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Informação técnica
Condições operacionais e de utilização

Âmbito
de utilização

Caixas com ligadores
Caixas de derivação DK

D ..., DP ...,
DPC ..., DE ..., KC
..., K ...,
RK ...,
DN ...

Âmbito de utilização

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

Para instalações interiores
(ambiente normal e/ou exterior protegido)

Caixas com ligadores
KF .... G
KF .... B

Para instalações exteriores
(ambientes agressivos)
Resistência no decurso de
operações de limpeza
ocasionais (jacto directo)
valor máximo com esguicho a alta
pressão, sem aditivos pressão da
água: máx. 100 bar, temperatura
da água: máx. 80° C, distância ≥
0.15 m em conformidade com
os requisitos de IP 69.
Caixa e entradas de cabos
com pelo menos IP 66

Resistência no decurso
de operações de limpeza
ocasionais

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Humidade relativa
- Períodos curtos

50% a 40 °C
100% a 25 °C

50% a 40 °C
100% a 25 °C

−
−

50% a 40 °C
100% a 25 °C

Proteção contra o fogo
em caso de falhas internas

Requisitos colocados em dispositivos eléctricos,
no âmbito de normais e leis que regulam a operacionalidade do equipamento:
Requisitos mínimos
- Teste de ﬁo incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11
- 650° C para caixas e bucins
- 850° C para condutores

Resistência ao fogo
- Teste de ﬁo incandescente
IEC 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

960 °C

750 °C

960 °C

V-2
retardador de chama
auto-extinguível

V-2
retardador de chama
auto-extinguível

−
retardador de chama
auto-extinguível

V-0
retardador de chama
auto-extinguível

Índice de proteção
contra carga mecânica

IK07 (2 Joule)

IK08 (5 Joule)

–

IK09 (10 Joule)

Comportamento tóxico

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

em conformidade com a norma IEC 60754-2 “Métodos de teste comuns para cabos - Determinação
do montante de gás ácido de halogéneo.“
Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Condições operacionais e de utilização

Âmbito
de utilização

DK ..., DP ..., DE ...

Âmbito de utilização

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

LDM ...

Para instalações interiores
(ambiente normal e/ou exterior protegido)

Caixas vazias
KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C
Para instalações exteriores
(ambientes agressivos)
Resistência no decurso de
operações de limpeza
ocasionais (jacto directo)
valor máximo com esguicho a alta
pressão, sem aditivos pressão da
água: máx. 100 bar, temperatura
da água: máx. 80° C, distância ≥
0.15 m em conformidade com
os requisitos de IP 69.
Caixa e entradas de cabos
com pelo menos IP 66

Resistência no decurso
de operações de limpeza
ocasionais

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo

–
+ 40 °C
− 25 °C

Proteção contra o fogo
em caso de falhas internas

Requisitos colocados em dispositivos eléctricos,
no âmbito de normais e leis que regulam a operacionalidade do equipamento

+ 35 °C
+ 60 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Requisitos mínimos
- Teste de ﬁo incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11
- 650° C para caixas e bucins
- 850° C para condutores
Resistência ao fogo
- Teste de ﬁo incandescente
IEC 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

750 °C

750 °C

960 °C

V-2
retardador de chama
auto-extinguível

−
retardador de chama
auto-extinguível

−
retardador de chama
auto-extinguível

V-0
retardador de chama
auto-extinguível

Índice de proteção
contra carga mecânica

IK07 (2 Joule)

–

−

IK09 (10 Joule)

Comportamento tóxico

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

em conformidade com a norma IEC 60754-2 “Métodos de teste comuns para cabos - Determinação
do montante de gás ácido de halogéneo.“
Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica
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Caixas vazias

Caixas de derivação DK
Informação técnica
Condições operacionais e de utilização

Caixas de derivação DK

Caixas com ligadores
WP .... G, WP ... B
Âmbito de utilização

Adequadas para instalações exteriores (ambientes agressivos).
Adequadas para aplicação em ambientes com formação de condensação e entrada de água assim como
instalações no solo sem cargas de tráfego em conformidade com a norma DIN VDE V 0606 22 100.

Resistência no decurso
de operações de limpeza
ocasionais

Resistência durante procedimentos de limpeza (jacto directo)
valor máximo com esguicho a alta pressão, sem aditivos, temperatura da água: máx. 80° C

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Humidade relativa

100%

Resistência ao fogo
- Teste de ﬁo incandescente
IEC 60 695-2-11
- UL Subject 94

960° C
V-0
retardador de chama
auto-extinguível

Índice de proteção
contra carga mecânica

IK08 (5 Joule)

Comportamento tóxico

sem halogéneo
sem silicone
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Caixas de derivação DK
Informação técnica
Normas e regulamentos

As caixas de derivação e as entradas de cabos da Hensel estão em conformidade com as seguintes normas e regulamentos:
1. Caixas de derivação
Caixas de derivação DK

- IEC 60670-22
Requisitos particulares para caixas de derivação e invólucros
Parte 22: Requisitos particulares para caixas de derivação
- IEC 60998
Dispositivos de ligação para circuitos de baixa tensão para ﬁns domésticos ou similares
Parte 2-1: Requisitos particulares para caixas de derivação como entidade separada, com ligadores e parafusos
Parte 2-2: Requisitos particulares para a ligação de dispositivos como entidades separadas com ligadores sem parafusos
- IEC 60999
EN 60999
Dispositivos de ligação
Requisitos de segurança para módulos de aperto, com/sem parafusos, de condutores de cobre
- DIN VDE V 0606-22-100 (German standard)
Caixas para enchimento com ligadores (GVV)
2. Caixas de derivação com ligadores
- IEC 60670-22
Requisitos particulares para caixas de derivação e invólucros
- EN 60947-7-1
Interruptores modulares de corte e comando,
Parte 7: Equipamento auxiliar;
Secção 1: Ligadores para condutores de cobre
3. Entrada de cabos (ERA 20)
- EN 60423
Tubagem para ﬁns eléctricos - diâmetro exterior de tubos para instalações eléctricas e rosca para bucins e encaixes
4. Índices de proteção
- IEC 60529
DIN VDE 0470 Parte 1 (German standard)
Índices de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
5. Sem halogéneo
- EN 50267
Veriﬁcação de cabos e condutores isolados.
Materiais livres de halogéneo
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Caixas de derivação DK

Informação técnica
Caixas de derivação com integridade funcional

De acordo com as normas que regulam os

As caixas de derivação FK cumprem estes

requisitos de proteção anti-fogo para instalações

requisitos quando utilizadas com cabos,

eléctricas, os circuitos de segurança devem
permanecer operacionais por um período de

abraçadeiras ou outros dispositivos de
instalação devidamente aprovados.

tempo suﬁciente (30 a 90 minutos), de modo a
que o equipamento electrotécnico (luminárias,

 Caixas de derivação Testadas para integridade
funcional em caso de incêndio

elevadores, exaustores de fumo, sistemas de

 Índice de proteção IP 65, IP 66

alarme, etc) possua corrente de alimentação,

 Caixa em chapa de aço com pintura
electrostática cor laranja, RAL 2003

permitindo que as pessoas abandonem o edifício
Caixa de derivação com cabos
ligados após teste

e as equipas de socorro possam efectuar o seu

 Sem carga adicional ao incêndio nem emissões
tóxicas ou corrosivas

trabalho.

 Integridade funcional em conformidade com a
norma DIN 4102 parte 12 em ligação com cabos
com retenção funcional de 0,5-16 mm2

No planeamento e implementação destas
instalações, devem ser observadas as normas
actuais de proteção contra incêndios.

 Proteção contra contacto directo assegurado
devido às características da caixa
 Tampa com 4 parafusos de fixação
Aplicação de caixas de derivação da Hensel com integridade funcional em ambiente de fogo:
O certificado de teste e um modelo da
declaração de conformidade estão disponíveis sob pedido para a gama FK de
caixas de derivação! (Os certificados dos
suportes dos cabos são indicados pelos fabricantes de cabos.)

Importante para a aplicação:
A certificação do edifício aplica-se apenas à
produção e aplicação dos sistemas de distribuição na extensão dos testes efectuados
Elementos de ligação, grampos, elementos
de aperto, cabos, testados e aprovados para
aplicação em sistemas de alimentação ou de
controlo.
Curva do teste de temperatura, de
acordo com a norma DIN 4102

O instalador, que projecta a medida para a integridade funcional da instalação deve apresentar
para cada projecto uma declaração de conformidade na qual garante que a instalação
está em conformidade com as disposições do
certificado de teste.

Fixação da caixa com buchas/parafusos:
Fixação
(materiais de construção)

Tipo Fischer ...
FIS V..

FNA..

Tipo Hilti ...
FBS..

FBN..

FHY..

HSA..

HIT-HY..

x

x

x

Tijolos Mz 12

x

x

x

Tijolos HLz 12

x

x

Blocos pedra calcária KSL 12

x

x

Chapas de betão pré-esforçado

x

Chapas de betão poroso => 3.3

x

x

Blocos de betão poroso => 4

x

x

Betão => B25 / =< B55

x

x

x

Por favor consultar as normas actuais e observações do fabricante das buchas.
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HUS..

Blocos pedra calcária KS 12

x

x

Caixas de derivação DK
Informação técnica
Caixas de derivação com integridade funcional

IEC 60998 -1
EN 60998 Parte 1
IEC 60998 -2 -1
EN 60998 Parte 2-1

IEC 60670-22

EN 60947 -7 -1

IEC 60529
DIN VDE 0470 Parte 1 (German standard)

EN 50262

Caixas de derivação DK

Normas e regulamentos:

DIN 4102 Parte 12 (German standard)

Processo de planeamento:
Solicitação dos regulamentos de construção, dependendo do tipo de edifício (definido na autorização de planeamento)
Elementos necessários:
- Corredores
- Escadas
- Saídas para o exterior
Integridade funcional necessária em caso de incêndio?
Integridade E 30
- Iluminação de emergência
- Elevadores de emergência
- Sistemas de alarme de incêndios
- Sistemas de alerta
- Sistemas de extracção de fumos naturais com abertura automática

Integridade E 90
- Sistemas de reforço de água
- Sistema de extracção de fumos
e de controle de pressão
do fumo nas escadas
- Elevadores hospitalares e de serviço para os bombeiros

Seleção de material para:
1. Classe funcional E 30 / E 90?
2. É necessária a derivação ou cabo de ligação?
3. Método de instalação no prédio - independente de outros sistemas de cabos!
4. Tipo de instalação (encaminhamento individual / dispositivo de ﬁxação / cabo)?
5. Opção de montagem no edifício (tecnologia de ﬁxação)?
6. Aprovação dos materiais. Certiﬁcado de teste?

Seleção do fabricante por:
1. Oportunidade do método de instalação
2. Derivação necessária / ligação por cabo
Todos os componentes selecionados devem ser testados em conjunto e confirmados pelo „Certificado Geral de
avaliação“!

Execução profissional
Marcação e declaração de conformidade
Condições operacionais e de utilização:
Tipo

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx

FK 5000, FK 6505, FK 9xx5

FK 9259

Âmbito de utilização

Para instalações interiores e instalações exteriores protegidas das condições climatéricas

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

Humidade relativa
- período curto

50 % a 40 °C
100 % a 25 °C

50 % a 40 °C
100 % a 25 °C

50 % a 40 °C
100 % a 25 °C

Material

Termoendurecível
sem halogéneo

Chapa de aço, com pintura electrostática cor laranja RAL 2003
sem halogéneo

Índice de proteção
contra carga mecânica

IK09 (10 Joule)

IK10 (20 Joule)
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