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HENSEL
Tutkumuz ve mükemmeliyettir.

Elektriğin gücü bizi daha ileriye taşıyor.
Hensel ise hayatın tüm alanlarında geçmiş
nesillerden bu yana devam eden elektrik
iletiminindeki rolünü güvenilir, sağlam ve
mümkün olan en hızlı şekilde üçüncü nesil
ile beraber devam ettirmektedir.
Uzmanlık Alanlarımız
Elektrik tesisatı ve güç dağıtım sistemleri
konusunda profesyonel olan Hensel,
Dünya’da 850 çalışanıyla bu konularda
harika çözümler sunmaktadır.

Hensel 80’den fazla ülkede son derece
bilgili ve tecrübeli müşteri portföyüne
sahiptir. Bu da Hensel’e olan güvenin
ve inancın göstergesidir. Dünya’da 11
çalışma ofisi 60 distribütör ile geniş bir ağ
oluşturan Hensel, ihtiyaç duyulan her anda
müşterilerine doğrudan hizmet vermeyi
amaçlamıştır.

Philipp C. Hensel, Felix G. Hensel

E30/E60/E90 Uygulama alanları
PH120
Her türlü endüstri tesisi
Yüksek kalite ve güvenilirlik
Ağır çevre koşulları, toz ve nemin yüksek derecede yoğun olduğu ortamlarda
elektrik enerjisinin dağıtımını kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sağlamak için,
güvenilir ve standartlara uygun, yüksek kalitede ürünler gerekmektedir.
Yüksek kalite standartlarına, firmamız hiç bir zaman ödün vermeyecek hassasiyet ile
yaklaşmaktadır. Bu doğrultuda standartların hep bir adım fazlasında kalite ve uygunluk
testleri uygulamaktadır. Tüm Hensel ürünleri sertifikalı olup, firmamız bünyesindeki bütün
işletme yerleri ‘DIN EN ISO 9001:2008“ gereksinimlerini yerine getirmektedir
Kalite

yönetim sistemleri
test yöntemleri

Gelişmiş

80’den fazla ülkede profesyonel çözümler Hensel, dünyanın her yerindeki müşterilerle
doğrudan bağlantıya sahiptir.
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Hensel, test edilmiş kaliteyi temsil etmektedir.
Plastik malzemelerin dayanıklılığı
Kısa devre dayanım kapasitesi
Elektromanyetik hassasiyet testleri (EMC testleri)
Yangına karşı tutum
Sıcaklık artış limitleri
İşlevsel testler
IP koruma sınıfı (Toz ve
su koruması)
Darbelere karşı direnç
Isıya karşı direnç
Korozyona karşı dayanıklılık
Yapısal ışık projeksiyonu ile
boyut kontrolü

Yangın

sistemleri

Kimya

tesisleri

Petrol

tesisleri

Gaz

tesisleri

Her

türlü üretim tesisi

Metal

sanayii

Güneş

enerjisi santralleri

Maden

tesisleri

Enerji

üretim ve dağıtım tesisleri

Hastaneler
Veri

ve sağlık kampüsleri

merkezleri

Gemicilik
Offshore

ve denizcilik sektörü
platformlar

Havalimanı
Çimento
Un

tesisleri

tesisleri

Talaşlı
Her

üretim alanları

türlü bina ve altyapı projesi

Tünel

ve köprüler
|3

PV

ÜRETIM
KV

ÜRETIM

FP

TICARI VE OFIS
BINASI
KF
KV

ÜRETIM
WP

DK

Mi
K
KG

LOJİSTİK/DEPOLAMA

Mi

WP

FK

Endüstriyel ve ticari bina alanları için
elektrik tesisatı ve güç dağıtım sistemleri

DK

Buatlar

DK

Normal ve korunaklı dış ortama uygun buatlar,
sayfa 6 -11, 20-21

KF

Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda,
“zorlu hava şartlarına” uygun buatlar,
sayfa 12-13, 20-21

KV

WP

Su geçirmez buatlar,
sayfa 14-15, 20-21

KV
PC

FK

Yangın buatları,
sayfa 16 -19, 20 -21
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63 A’ya kadar sigorta kutuları
Normal ve korunaklı dış ortama
uygun sigorta kutuları,
sayfa 22-23, 26-27
Dış ortamda ve korunmasız
kurulumlarda, “zorlu hava
şartlarına” uygun sigorta kutuları,
sayfa 24-27

250 A’ya kadar olan modüler dağıtım panoları

FP

sayfa 28-31

630 A’ya kadar enerji dağıtım panoları

Mi

sayfa 32-35

IEC 62208 standartlarına uygun boş panolar

K / KG

sayfa 36-37

Fotovoltaik sistemler için güvenilir çözümler

Mi
PV

sayfa 38-39
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DK - Buatlar
Elastik membranlı veya kırmalı tip metrik kablo
giriş yuvalı buatlar

Uygulama: endüstriyel ve ticari yapılarda iç
tesisat için
Çıkartılabilir

elastik membranlı kablo

girişleri
Çeşitli

boyutlardaki kablo girişlerine
uygun kırmalı tip kademeli metrik yuvalar

Koruma

sınıfı: IP 66

Malzeme:

Polipropilen & Polikarbonat

IEC

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 750 °C alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe

direnci: IK 07 (2 joule)

Ağır/zorlu çevre koşullarına
sahip endüstriyel ve ticari
uygulamalar için oldukça
güvenlidir.
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Tesisat sistemleri
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DK - Buatlar
Endüstriyel ve ticari alanlarda her türlü koşul için çözümler
Hangi tesisat işlemi olursa olsun, ne talep edilirse edilsin – Hensel’de çözüm vardır.
Buatlarda özgün üretilmiş ve pratik ürün çözümlerinin bulunduğu kapsamlı ürün portföyünün avantajını kullanın.

Bakır iletkenler için vida tipi klemensli Plug-in teknolojisine sahip soketli
klemensli buatlar
ya da klemenssiz buatlar
0,75 mm2 – 240 mm2 arası
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0,75 mm2 – 4 mm2 arası

Alüminyum ve bakır iletkenler için
klemensli buatlar

Acil durum aydınlatma devreleri
için buatlar

Bakır iletkenler için klemensli
dağıtım buatları

Alüminyum ve bakır iletkenler için
sıralı klemensli buatlar

Kablo kanalı ve boru tesisatı için
buatlar

Elastik membranlı buatlar

1,5 mm2 – 240 mm2 arası

0,75 mm2 – 4 mm2 arası

6 mm2 – 35 mm2 arası

0,75 mm2 – 4 mm2 arası

1,5 mm2 – 2,5 mm2 arası

1,5 mm2 – 4 mm2 arası

Tesisat sistemleri
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KF - Buatlar
Kırmalı tip metrik kablo giriş yuvalı buatlar

Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda, “zorlu hava şartlarına” uygun
buatlar
Aksesuar

olarak kablo rakorlarıyla
IP 66 / IP 67 / IP 69 koruma sınıfları
sağlanabilir. Geçici olarak 1 metreye
kadar suya daldırma (azami 15 dakika)

Halojensiz:

düşük toksisite, düşük
duman oluşumu

Su

geçirmez: UV dirençli, yağmur suyu
geçirmez, ısıya dirençli, tuzlu suya karşı
dirençli

Malzeme:

PC-GFS polikarbonat

DIN

VDE 0100 Bina Elektrik Sistemleri
Bölüm 482 Özel Durum ve Risklerde
Yangından Korunma standardına
uygundur.

IEC

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

VDE

onaylı (DNV GL - sertifika no:
TAE00000EE)

Russian

Maritime Register of Shipping
onaylı (Dokümantasyon no: 250-A-1180108795)


Renk

kodu: Gri - RAL 7035 veya Siyah RAL 9011

Darbe

direnci: IK 09 (10 joule)

Dış ortamda ve korunmasız
kurulumlarda,
şartlarına”
Kötü“zorlu
hava hava
koşullarına
karşı
uygun açıkdayanıklı
deniz uygulamaları
ve
en
– dış tesisat için
zor endüstriyel/ticari
uygulamalarda
(zor çevre ve/veya
dış mekan
kullanım için
koşulları)

10 | www.hensel-electric.com.tr

Tesisat sistemleri
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WP - Buatlar
Kırmalı tip metrik kablo giriş yuvalı buatlar

Su geçirmez buatlar

Koruma

Açık havalardaki kurulumlara, yoğuşma
suyu oluşumuna ve su girişi tehlikesi olan
zorlu koşullara sahip uygulama alanlarındaki
kullanımlar için

sınıfı: IP 68
20 metreye kadar suda, 168 saat
bekleme

Ürün

ile birlikte gelen jel dolgu
malzemesi: miktar, ürünle her zaman
uyumludur – işlem sırasında asla
çok fazla ya da çok az malzeme
uygulamayın.

Kapak

çıkartılabilir ve ölçüm
gerçekleştirilebilir. Sonradan kurulum
veya kontrol için dökme dolgu kolayca
çıkartılabilir.
Malzeme: PC-GFS polikarbonat
IEC 60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği
Renk kodu: Gri - RAL 7035 veya Siyah RAL 9011
Darbe
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direnci: IK 09 (10 joule)

Tesisat sistemleri
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FK - Buatlar
Kırmalı tip metrik kablo giriş yuvalı ve soket üzerinden kablo girişli buatlar

Yangın durumunda enerji iletimini uygun şartlarda sağlamak için buatlar

Yangın

buatları kablolarla birlikte DIN
4102-12’ye göre devre bütünlüğünü
sağlamaktadır.

BS

EN 50200’e uygun izolasyonlu
kablolarla birlikte, PH120 izolasyon
özelliğini sağlamaktadır.

Vida

ankrajı, E30 ile E90 arası yüksek
sıcaklığa dayanıklı seramik terminal ve
kablo girişleri standart olarak, birlikte
gönderilir

Çeşitli

boyutlardaki kablolar için metrik
kırma yuvaları

Malzeme:

PC-GFS polikarbonat

IEC

Malzeme:
İzolasyon malzemesi / termoplastik
Elektrik çarpmasına karşı koruma:
hammadde izolasyonu
Koruma sınıfı: IP 66
Darbe direnci: IK 09 (10 joule)

Malzeme:
Çelik sac, elektrostatik toz boyalı
Elektrik çarpmasına karşı koruma:
toprak koruması
Koruma sınıfı: IP 66
Darbe direnci: IK 10 (20 joule)

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme
özelliğin

Renk

kodu: Turuncu - RAL 2003

50

mm²’ye kadar büyük kablo kesitleri
için yangın buatları

PH120 izolasyon bütünlüğü açısından
onaylı ve yangın durumunda
E30/E60/E90 yapısal yangın direnci
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Tesisat sistemleri
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Yangın durumunda güvenlik
Hensel yangın buatları, E30/E60/E90 elektrik kablo sistemlerinde PH120
izolasyon bütünlüğü ve yapısal yangın direnci açısından test edilmektedir.

BS BS EN 50200
Aleve maruz kalma süresi
15 dakika

Sınıf

30 dakika

PH30

60 dakika

PH60

90 dakika

PH90

120 dakika

PH120

PH15

Büyük mağazalar, hava alanları, hastaneler vs. gibi özellikle yaya trafiğinin olduğu binalarda ve
kamuya açık diğer alanlarda güvenlik en yüksek önceliğe sahiptir. Bölgesel bina yönetmeliklerine
göre, genellikle acil durumda güç kaynağı gereklidir. Yangın durumunda, belirli bir zaman dilimi
boyunca acil durumda çalışır durumda olan güç kaynağı entegrasyonunun garanti edilmesi
gerekir. Bu koşul, acil durumda aydınlatma, asansör, duman aspiratörü, alarmlar vs. gibi elektrik
cihazlarının 30, 60 ya da 90 dakika boyunca çalışır durumda olmasını ve insanların binayı terk
edebilmesini ve itfaiyenin yangın durumunda çalışabilmesini sağlar. Bu koşullara ek olarak,
elektrik tesisat sistemleri, tüm bileşenleriyle özellikle elektrik parametrelerini karşılamalıdır.

Genellikle iki, fakat farklı standart ve
test prosedürü oluşturulmuştur.
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DIN 4102-12
yapısal yangın direnci
30 dakika

Sınıf

60 dakika

E60

90 dakika

E90

İzolasyon bütünlüğü
PH120

Yapısal yangın direnci E30/E60/E90

Acil durum devrelerinde kullanım için
korumasız kablo hatlarının (buatlardaki
kablolar) yangına karşı direncinin test
edilmesi. Bu test yöntemi, kullanımlarına
bakılmaksızın tek test yapılan ürünleri
kapsar.

İzolasyon bütünlüğünün tersine, yapısal
yangın direnci testi tek bir ürüne uygulanmaz,
aynı zamanda tüm bileşenler dahil tüm kablo
sistemine uygulanır.

E30
Test işleminden sonra, kabloların bağlı olduğu
yangın buatı

Tesisat sistemleri
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Buatlar ve sisteme faydaları

Modern klemens teknolojisi
Yenilikçi ve esnek
0,75-25

mm2 arası tüm klemensler VDE onaylı olup tüm DIN EN 60998‑2‑1 standardı koşullarını
karşılamaktadır:
“Klemenslere aynı ya da farklı nominal kesit ya da kombinasyonlu iki ya da daha fazla iletken yerleştirilebilmelidir. Klemenslere sert ve /
veya esnek, iletken yerleştirilebilmelidir.”

Tum

klemensler, kutup başına iki bağlantı birimine sahiptir ve kolaylıkla farklı iletken kesitlerinin ve farklı iletken
tiplerinin bağlanılmasını sağlarlar.

Kablo

bağlantıları rastgele gevşemeye karşı korumalıdır.
Çalışma sırasında, yük değişimlerinde bile, bağlantılar kalıcı olarak garanti altına alınmıştır.

Kablo

koruması, kelepçe vidasının neden olduğu iletken hasarını ve potansiyel iletken kırılmalarını önler ve
başlıksız esnek iletkenleri korumaktadır.

Yüksek

konumlu klemensler, kablolama işlemi için
daha fazla alan sağlar.
Klemens, buat içerisinde kabloyla eşleşecek şekilde
farklı yönlerdeki pozisyonlarda konumladırılabilir.
4 numaralı buat ölçüsüne kadar (≤ 10 mm2) iki
klemens grubunun bağlantısı mümkündür, hatta
farklı klemens ölçüleri için de bu durum geçerlidir.

İşlevsel buat teknolojisi

Opsiyonel:

Kutunun alt kısmında
devrelerin profesyonel
tanımı

Çeyrek

tur döndürmeyle kilitlenen kapak ve görünülür kilit konumu mevcuttur.
bandı ile kapak düşmesi ve kaybolmasına karşı tedbir alınmaktadır.
Buatlar kilit noktalarından mühürlenebilir yapıya sahiptir.
Montaj için dış köşebentler mevcuttur, dikdörtgen delikler kolay montaj ve
sabitleme sağlamaktadır.

Tutma
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Kablo giriş opsiyonları
Elastik membranlı veya kırmalı tip metrik kablo girişleri

66 koruma sınıfında elastik membranlar üzerinden kablo giriş yapısına sahiptir.
membranlar üzerinden buatın tabanından da kablo girişi yapılabilmektedir.
Elastik membran yapısı sökülebilir tipte olup, talebe göre yerine kablo rakoru da kullanılabilmektedir.
IP

Elastik

Tesisat sistemleri
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Kablo giriş sistemleri
Her türlü uygulama için en
uygun kablo girişi

Rakorlar, elastik membranlı kablo girişleri ve basınç dengeleme sistemleri
Endüstriyel ve ticari binalarda iç ve dış tesisat için en uygun bağlantı
çözümleri

Soketlerden

basınç dengeleme
elemanlarına kadar, tüm uygulamalar icin
en uygun kablo girişi seçeneği

Koruma

sınıfı IP 54 – IP 66/IP 67/IP 69

arası
Sistem

testi

3

mm’den 72 mm çapa kadar
sızdırmazlık seviyesi

M12’den

M63’e kadar metrik kablo

rakorları
İç

ve dış tesisatlar için kablo girişleri

Elastik

membranlı sızdırmaz yapıda kablo
bağlantı rakorları

Sistem testi
Tüm kablo giriş sistemleri, Hensel ürünlerine
monte edilmiş şekilde test edilmiştir.

Kablo

rakorlarında bağlantıda her zaman
somun mevcuttur.

Sistem testi
Standartlara
göre test

Hensel, rakorla
kablo sızdırmazlığını
ve gövdeyle rakor
sızdırmazlığını iki
kez kontrol eder

Standart kontrollere
göre kablo rakoruyla
takılı kablo sızdırmazlık
testi

paußen = pinnen
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Tesisat sistemleri
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Çalışma alanlarına yakın.
Binalarda, ticari ve endüstriyel
uygulamalarda ekonomik güvenilir
çözümler.

KV - 63 A’ya kadar sigorta kutuları
Elastik membranlı veya kırmalı tip metrik kablo giriş yapısı

Normal ve korunaklı dış ortama uygun sigorta kutuları

Koruma
Koruma
DIN

derecesi: IP 54 - 65

sınıfı: II (Tam yalıtkan), 

ray ekipmanlarının montajı için

Niteliksiz

kişilerin müdahele edebileceği
cihazların kullanımı için

PE/N

FIXCONNECT® geçmeli tip grup
klemens teknolojisi

Tek

bir barada dört farklı N potansiyeli ile
ek bir çaba ya da aksesuar olmaksızın
RCD montajına izin verir

IEC

60 670-24’e uygundur

Malzeme:

Polisterin

IEC

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 750 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe
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direnci: IK 08 (5 joule)

Güç dağıtım sistemleri
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Zorlu ve kötü hava şartlarına karşı
dayanıklı. Korumasız dış ortam ve sert
çevre koşulları altında kullanılabilir
ekonomik ve güvenilir çözümler

KV PC - 63 A’ya kadar sigorta kutuları
Elastik membranlı veya kırmalı tip metrik kablo giriş yapısı

Uygulama: kötü hava koşullarına karşı dayanıklı, korumalı dış tesisat için
veya sert çevre koşullarında
Koruma
Koruma
DIN

derecesi: IP 65

sınıfı: II (Tam yalıtkan), 

ray ekipmanlarının montajı için

Niteliksiz

kişilerin müdahele edebileceği
cihazların kullanımı için

PE/N

FIXCONNECT® geçmeli tip grup
klemens teknolojisi

Tek

bir barada dört farklı N potansiyeli ile
ek bir çaba ya da aksesuar olmaksızın
RCD montajına izin verir

IEC

60 670-24’e uygundur

Malzeme:

PC (Polikarbonat )

Malzeme,

yetkili kurumlar tarafından UV
direnci açısından incelenmiş ve UV etkisi
altında dış ortamlarda kullanım için uygun
görülmüştür

Kullanılacak

olan raya monte ekipmanlar
için iklimsel etkiler göz önünde
bulundurulmalıdır

IEC

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe
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direnci: IK 08 (5 joule)

Güç dağıtım sistemleri
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KV / KV PC - 63 A’ya kadar sigorta
kutuları
Kablo girişi için pratik çözümler
Elastik

membranlar
IP 54’ten IP 65’e kadar
kablo girişi

Kablo

rakorlarıyla metrik
kabartmalar üzerinden
kablo girişi

Bir

kapak tüm
montaj sıralarını
kapsamaktadır

3-54

Kablo

giriş kapağıyla optimize
edilmiş kullanıcı dostu kompakt
çözümler

modül

Kapak yapısı mühürlenebilir yapıda olup,
kesin bir şekilde kilitlenebilme özelliğine
sahiptir.

Montaj

yapılacak cihazların uygun
konumlandırılması için durduruculu
DIN raylar

Alt

taraftaki duvarlar, kablolama için
daha fazla boşluk ve uygun erişim sunar
Kilitlenebilir

kapak yapısı ve/veya sızdırmazlık
ve üst kısım mühürlenebilir yapıdadır.
Soldan sağa hızlı ve kolay şekilde yer değiştirebilir kapak menteşeleri
Alt

Aksesuarlar

için sigorta kutularının
alt kısmında saklama gözü
mevcuttur.

Kurulum ve kablolama için geniş alana sahip
modern muhafaza
Kablo

FIXCONNECT geçmeli teknoloji sayesinde hızlı montaj

KV Ekstra

®

Opsiyonel:
PE

ve N için
FIXCONNECT®
klemens teknolojisi

FIXCONNECT®- N
iletkenlerini sökmeden
ölçüm için ayırmalı NT
klemens çözümü

Takılabilir

atlatma
kablosu yoluyla çeşitli
potansiyeller için
ayrılabilir N yapısı

Elektrik
Klemens

seçeneği

etiketleme

devrelerinin
tanımlanması için
birçok alan

Aynı muhafazada, standartlara uyumlu
montaj cihazları (DIN 43880’e göre) ve
operatör tarafından kontrol edilmeyen
cihazlar, aynı anda kullanılabilmektedir.

kanallarına mükemmel şekilde takılan kapak
bağlantıya uygun montaj seçenekleri
Kablolar için daha fazla alan, kablolara uygun
erişim
Farklı seviyelerde DIN ray yoluyla çeşitli montaj
derinliği seçeneği
Boşta kalan bağlantı yerleri için boşluk şeritleri
Çoklu

NEW

26 | www.hensel-electric.com.tr
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3

FP - 250 A’ya kadar olan modüler dağıtım
panoları
DIN EN 61439-3’e uygun meslekten olmayan kişiler tarafından kullanım
için 250 A’ya kadar olan modüler dağıtım panoları
Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda, “zorlu hava şartlarına” uygun
modüler dağıtım panoları

Koruma

derecesi: IP 66

Toz

geçirmez ve zararlı etkileri olan su
girişine karşı korumalı

Koruma
Kapalı

sınıfı: II (Tam yalıtkan), 

izolasyon

Malzeme:

PC (Polikarbonat)

Ekipman

üzerinde iklimsel etkiler göz
önünde bulundurulmalıdır

IIEC

61439-1 bölüm 10.2.4’e göre UV
direncine sahip olan modüler panolar, dış
ortam kullanımına uygundur.

IEC

Elektrik

işlevlerine sahip, önceden
kurulmuş modüler panolar

ENYSTAR

pano grubu tek başına
kullanılabilir ayrıca kolayca montajla
birleştirilebilir modüler yapıya da sahiptir.

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe

ENYSTAR dağıtım panoları, IEC 614393’e göre sıradan kişilerin kullanımı için
tasarlanmıştır.

direnci: IK 08 (5 joule)

Ücretsiz

ENYGUIDE pano tasarım ve
planlama aracı sayesinde projeler/
proje mühendisleri için kolay çözüm
seçenekleri

&
250 A’ya kadar olan modüler dağıtım
panoları sıradan kişilerin (DBO)
kullanımı için tasarlanmıştır.
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250 A’ya kadar ENYSTAR modüler dağıtım
panoları

Sistem faydaları

Elektroteknik

yeterliliği
bulunmayan kişilerin
ekipmanı kullandığı
alanlarda elle kilitleme
olanağı

Anahtarla

Kapak

Fişli

Kanopi

Yoğuşma

cihazların,
düğmelerin ve
anahtarların kolay
takılması için
kombinasyon bağlantı
kutuları.

Endüstriyel uygulamalarda, sert çevre koşullarına
oldukça uyumlu
ENYSTAR modüler dağıtım panoları, dar
alanlara oldukça uyumludur ve dolayısıyla
endüstriyel ve ticari binalar için uygunluk
göstermektedir.
- Modüler yapıya sahiptir.
- Yüksek koruma sınıfına sahiptir.
-Y
 apısı sebebiyle dikey/yatay tüm yönlerde
dizayn edilebilir.

kilitleme
seçeneği, izinsiz girişleri
önler

ile korunan
dış tesisat yapısı

kilitleme sistemleri için çoklu anahtar:
Takım kullanımı için delikli tornavida ve 8 mm
gönye, isteğe bağlı 8 mm iletki ve fişeli standart
kilitleme sistemi.

oluşum riskinin olduğu yerlerde
havalandırma flanşı ve kombi klima rakorları
ile havalandırma

Pano tasarım ve planlama aracı proje
mühendisleri için kolaylık sağlar.
Şeffaf

kapaklar:
Bir bakışta tüm elektrik işlevleri, arızalar
hemen tespit edilebilir. Bir arıza durumunda
ya da donanımın güçlendirilmesi için mevcut
durum her zaman dışarıdan gözlenebilir.

donanım güçlendirme devreleri
durumunda eşit derecede esneklik ve
genişleme.
Gerekli ek devrelerin sayısına bağlı olarak,
uygun muhafaza ölçüleri mevcuttur. Her
muhafaza duvarına yatay ya da dikey
olarak birleştirilebilmektedir.

1

2

4

Ek

güvenliği: Bir darbe ya da başka
bir mekanik baskıda yapısı sebebiyle
ENYSTAR modüler dağıtım panoları
kademeli şekilde yaylanarak, orijinal şekline
geri döner. Canlı parçalarla kısa süreli
temas, bir kısa devreye sebep olmaz.
Elektrik çarpmasına karşı tam yalıtkan
koruma(koruma sınıfı II) söz konusudur.

3

Elektrik
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Mi - 630 A’ya kadar enerji dağıtım
panoları
IEC 61439-2 standartlarına uygun 630 A’ya kadar
kullanılabilir enerji dağıtım panoları

Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda, “zorlu hava şartlarına” uygun
enerji dağıtım panoları
Koruma

derecesi IP 65

Panoya

flanş ya da her hangi bir bileşen
monte edilmemesi durumunda IP 66
koruma sınıfına sahiptir.

Toz

geçirmez ve zararlı etkileri olan su
girişine karşı korumalı

Koruma
Kapalı

sınıfı: II (Tam yalıtkan) 

izolasyon

Malzeme:

PC (Polikarbonat)

Ekipman

üzerinde iklimsel etkiler göz
önünde bulundurulmalıdır

IEC

Elektrik

işlevlerine sahip, önceden
kurulmuş enerji dağıtım panoları

ENYMOD

pano grubu tek başına
kullanılabilir ayrıca kolayca montajla
birleştirilebilir modüler yapıya da sahiptir.

Ücretsiz

ENYGUIDE pano tasarım ve
planlama aracı sayesinde projeler/
proje mühendisleri için kolay çözüm
seçenekleri

61439-1 bölüm 10.2.4’e göre UV
direncine sahip olan modüler panolar, dış
ortam kullanımına uygundur.

IEC

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 960 °C, alev geciktirici ve
kendiliğinden sönme/sönümleme özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe

direnci: IK 08 (5 joule)

&
Zorlu çevre koşullarında ve endüstriyel
tesislerde kalitesi kanıtlanmıştır. Dış
ortam ve zorlu hava koşullarında
kullanımı uygundur.
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630 A’ya kadar ENYMOD enerji dağıtım
panoları

Sistem faydaları

Niteliksiz

kişiler için
manüel ya da nitelikli
kişiler için alet takımı
kullanılan kapaklar

Kapak

kilidi, kapağın
izinsiz açılmasını önler

Ekipmanın

Enerji

Kanopi

dağıtım
panoları tek olarak
kullanılabilir ve
montajla birleştirilebilir
yapıdadır.

Endüstriyel uygulamalarda, sert çevre koşullarına
oldukça uyumlu

Yoğuşma

oluşumunu
azaltmak için
havalandırma
seçenekleri

Pano tasarım ve planlama aracı proje
mühendisleri için kolaylık sağlar.
Şeffaf

donanım güçlendirme devreleri
durumunda eşit derecede esneklik ve
genişleme.
Gerekli ek devrelerin sayısına bağlı
olarak, uygun muhafaza ölçüleri
mevcuttur. Her muhafaza duvarına yatay
ya da dikey olarak birleştirilebilirler.

150

300

600

150

1

1

2

4

3

6

300

kapaklar:
Bir bakışta tüm elektrik işlevleri, arızalar
hemen tespit edilebilir. Bir arıza durumunda
ya da donanımın güçlendirilmesi için mevcut
durum her zaman dışarıdan gözlenebilir.

Ek

150
600

güvenliği: Bir darbe ya da başka
bir mekanik baskıda yapısı sebebiyle
ENYMOD enerji dağıtım panoları kademeli
şekilde yaylanarak, orijinal şekline
geri döner. Canlı parçalarla kısa süreli
temas, bir kısa devreye sebep olmaz.
Elektrik çarpmasına karşı tam yalıtkan
koruma(koruma sınıfı II) söz konusudur.

8

Elektrik
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ENYMOD enerji dağıtım panoları, dar
alanlara oldukça uyumludur ve dolayısıyla
endüstriyel ve ticari binalar için uygunluk
göstermektedir.
- Modüler yapıya sahiptir.
- Yüksek koruma sınıfına sahiptir.
- Yapısı sebebiyle dikey/yatay tüm yönlerde
dizayn edilebilir.

kolay
kullanımı için
menteşeli kapak
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IEC 62208 standartlarına uygun
boş panolar
Bireysel uygulamalar için müşteriye özel çözümler
Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda, “zorlu hava şartlarına” uygun
boş panolar

Koruma

sınıfı: IP 55 / IP 66

Toz

geçirmez ve zararlı etkileri olan su
girişine karşı korumalı

Koruma
Kapalı

&

sınıfı II, 

izolasyon

Malzeme:

PS (Polisterin) veya PC
(Polikarbonat)

Kullanılacak

olan harici ekipmanlar
için iklimsel etkiler göz önünde
bulundurulmalıdır

IEC

Fiş

- priz, pako şalter gibi dışarıdan
kumanda edilmesi gereken sistemler için
çözümler

60695-2-11 standartlarına uygun
olarak; kızgın tel deneyinde yanma
davranışı 750 °C/960 °C, alev geciktirici
ve kendiliğinden sönme/sönümleme
özelliği

Renk

kodu: Gri - RAL 7035

Darbe

direnci: IK 08 (5 joule)

Elektrik

malzemelerinin tașıyıcı raylar veya
montaj plakaları üzerinde monte edilmesi

Bireysel uygulamalar için
müşteriye özel çözümler
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Mi PV - Fotovoltaik sistemler için güvenilir
çözümler
Her tür düşük voltajlı sistem için IEC 60364-7-712 ile uyumlu jeneratör
bağlantı kutuları ve güneş enerjisi dönüştürücü toplayıcıları: Grid,
Grid Üzerinde ve Grid Dışı
Dış ortamda ve korunmasız kurulumlarda, “zorlu hava şartlarına” uygun
çözümler
Koruma

derecesi IP 65

Toz

geçirmez ve zararlı etkileri olan su
girişine karşı korumalı

Koruma
Kapalı

sınıfı II, 

izolasyon

Malzeme:
UV

PC polikarbonat

direnci

Yağmur,

DC toplama panoları

AC toplama panoları

Konnektör

Solar

veya rakorlar
ile birlikte bağlantıya
hazır sistem

İhtiyaç

durumunda yük
ayırıcı ve engelleme
diyotlu çözümler

Dış

uygulamalar için
aksesuarlar (örn.
havalandırma flanşı,
kanopi)

inverterler için
önceden konfigüre
edilmiş ve test edilmiş
çözümler

Solar

inverter toplayıcılar
komple set olarak
teslim edilir. Gerekli tüm
parçalar bir takım halinde
birleştirilir. Münferit
gövdeler bağlantı için
hazırdır.

AG şebeke bağlantı
panoları
Enerji

üretim sistemlerinin
bağlantısı VDEAR-N 4105’e göre
uygulanmalıdır.

buz ya da kardan kaynaklı
korozyona karşı dirençli

Yanma

karakteri: IEC 60695-2-11’e
göre kızaran tel deneyi: 960 °C, alev
geciktirici, kendiliğinden sönen

Renk:

gri RAL 7035

Darbe

direnci: IK 08 (5 Jul)

Müşteriye
özel
çözümler?
Bize ulaşın!

&

Fotovoltaik sistemler için
ürün çözümleri
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