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De Hensel kabeldoos:
Een successtory!
Van oudsher komt Gustav Hensel GmbH & Co. KG de eisen van de tĳd na! De uitvinding van de eerste kabeldoos
van Duroplast in 1931 betekende een omwenteling voor de gewone werkdag van een hele generatie: op
eenvoudige wĳze kon een groot aantal installatieproblemen worden opgelost.
Een gemak dat niet meer weg te denken is en het begin van een ongekend succesverhaal werd.

Gelijke tred houden met de vooruitgang
Als de uitvinder van kabeldozen uit kunststof zien wij het als
onze plicht altijd met de tijd mee te gaan.
Wij vinden het niet voldoende op nieuwe vragen te reageren.
Wij zijn veeleer zelf maatgevend als het gaat om innovatie op
het gebied van elektrotechniek en elektrische installaties.

Wij ontwikkelen producten die niet alleen voldoen aan
de eisen van nu, maar deze zelfs overtreffen ...
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De ontwikkeling van het origineel:
Wij hebben het origineel naar het volgende evolutieniveau
getild, hebben impulsen uit de praktijk opgenomen en deze
in de vorm van nieuwe functies in de nieuwe kabeldoos
ENYCASE verwerkt. Zij zijn de realisatie van onze eigen
competentie, want onze knowhow ontwikkelt zich vooral in
veeleisende omgevingen onder moeilijke omstandigheden
in industrie en nijverheid.
De serie hoogwaardige kabeldozen van moderne
materialen wordt vervaardigd door middel van innovatieve
productieprocessen. Onze producten overtuigen al
generaties lang. Wij streven ernaar ons origineel steeds
verder te ontwikkelen en voor u te optimaliseren.

Moderne meetmethodes garanderen hoogwaardige producten,
hier het optisch meten van productieafwijkingen.

Geavanceerde logistiek garandeert optimale en voordelige
dienstverlening aan de klant.

8 behuizingsmaten in grĳ s en zwart.
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Stabiele vorm met
veel ruimte voor
bedrading.

winner

Het afdichtmiddel is siliconenvrij

Voor totaal ingesloten kabelaansluitdozen is de
beschermingsgraad van behuizingen conform
IEC 60529 niet van toepassing.
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Meertraps membranen voor
kabelverbindingen in verschillende maten

Brandgedrag gloeidraadtest 960 °C
Hoge stootweerstand IK 09 (10 Joule)

Een vuurwerk aan innovaties!
Uit nieuwe uitdagingen komen nieuwe eisen voort. Om de ENYCASE nog beter
te maken, hebben wĳ ieder detail opnieuw geanalyseerd en getest. Alleen zo kun
je garanderen een product te maken dat altĳd voldoet aan de nieuwste stand
van de techniek en de gebruiker niet alleen met het beproefde maar ook met het
vernieuwende te inspireren.

geteste

productoplossingen van de marktleider
en duurzame producten
innovatieve toepassingen met veel montagevoordelen
veilige

Snel met kwartslagen afsluiten Sluitstand zichtbaar

Alle klemmen met 2 klemposities per pool

Klemmen met draadbescherming
ook voor ﬂexibele leidingen of
adereindhulzen

Verschillende leidingdoorsnedes
en leidingsoorten.

Hoog geplaatste klemmen met
meer ruimte voor bedrading.

Externe beugels voor de
bevestiging altĳd aanwezig
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Stap 2: Lekt nooit!
ENYCASE WP
Voor veel toepassingen is het extreem belangrijk om water volledig buiten de behuizing te houden. Gelukkig biedt Hensel
hiervoor ook de perfecte oplossing.
De speciaal ontwikkelde, recentelijk verbeterde kabelaansluitdozen uit de ENYCASE-serie houden binnendringend water en
condens buiten dankzij een snel uithardend, permanent elastisch afdichtmiddel. Proﬁteer van onze ervaring en onze knowhow,
aangezien alleen de beste bescherming goed genoeg is voor veeleisende taken.

Permanente waterdichte aansluiting Kabelaansluitdozen voor behuizingen conform DIN VDE V 0606-22-100

Stap 2:
»Waterdicht«

De ontwikkeling van het
origineel gaat verder.
Blĳf nieuwsgierig!
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Permanente waterdichte aansluiting Kabelaansluitdozen voor behuizingen conform DIN VDE V 0606-22-100
1

2

Steeds weer worden elektriciens geconfronteerd met installatie-omgevingen waar
binnendringend water in de een behuizing op veilige wijze moet worden verwijderd.
Zelf behuizingen met een hoge beschermingsgraad kunnen dit niet geheel voorkomen.
De IP-graad van bescherming maakt binnendringing van niet schadelijke hoeveelheden water
in een behuizing mogelijk.
Onder extreme omgevingsomstandigheden bijvoorbeeld kan een accumulatie van condens
resulteren in schade aan de elektrische installatie of apparaten, of storingen veroorzaken.
Ventilatiemaatregelen zullen dikwijls volstaan bij het tegengaan van schadelijke condensvorming.
Maar in veel gevallen is ventilatie niet mogelijk, bijv. doorat de kabelaansluitdozen in de buurt
van rivieren zijn geïnstalleerd en water via de ventilatie-openingen kan binnendringen.
Welke toepassingen vereisen waterdichte aansluitingen?
- Pompassen
- Installatiekanalen op maaiveldhoogte buiten
- Overstromingsgebieden in de nabijheid van rivieren
- Onbeschermde buiteninstallaties dicht bij de grond
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Waarom is de IP-beschermingsgraad alleen niet voldoende?
- Alle beschermingsgraden staan binnendringend water toe
- Accumulatie van condens kan niet altijd worden voorkomen
- Ventilatiemaatregelen kunnen niet in alle omgevingen worden toegepast
De waterdichte aansluiting:
Afdichten van de kabelaansluitdozen met een snel zettend, permanent elastische afdichtmiddel
voorkomt binnendringend water volledig en gaat condensvorming tegen.
Het afdichtmiddel biedt uitstekende isolerende eigenschappen. Doordat het middel transparant
is, kan de installatie steeds visueel worden gecontroleerd. Het duurzame elastische materiaal
is zelfdichtend; daarom kunnen de elektrische aansluitingen eenvoudig worden getest nadat
ze zĳn afgedicht.
Het afdichtmiddel kan eenvoudig worden verwĳderd voor reparaties, installaties achteraf of
wĳzigingen aan installaties.
Een bĳkomend voordeel: de afgedichte kabelaansluitdozen bieden een betrouwbare
bescherming tegen schokken en trillingen. Het afdichtmiddel biedt echter geen trekontlasting,
aangezien het alleen aan materiaal hecht en niet verkleeft. Hier moeten ook geschikte
kabelingangen worden gebruikt, zoals Hensel AKM.
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Binnendringend water en condensvorming worden volledig voorkomen.
Het afdichtmiddel kan eenvoudig worden verwĳderd voor installaties of inspecties.
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Vergelĳkingstabel: Kabeldozen
»Waterdicht« oud-nieuw
huidige types

nieuwe types

1.5-2.5 mm²

KF WP 3025

WP 0202 G
WP 0402 G

1.5-4 mm²

KF WP 3045

WP 0404 G
WP 0604 G

2.5-6 mm²

KF WP 3065

WP 0606 G
WP 1006 G

4-10 mm²

KF WP 3105

WP 1010 G

1.5-2.5 mm²

KF WP 2025

WP 0202 B
WP 0402 B

1.5-4 mm²

KF WP 2045

WP 0404 B
WP 0604 B

2.5-6 mm²

KF WP 2065

WP 0606 B
WP 1006 B

4-10 mm²

KF WP 2105

WP 1010 B

uitvoering
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WP-kabeldozen
»Waterdicht«, voor behuizingen
Kabelingangen

via uitsparingen, bestel AKM/ASS afzonderlijk
grondinstallaties zonder zelfnastellingen of wanneer het gevaar van condensvorming en binnendringing van vloeistoffen bestaat
duurzame Installatie in water, vrij van chemische additieven, tot op een diepte van 1 meter mogelijk gedurende langere periode
Bij herinstallaties of tests kan afdichtmiddel eenvoudig worden verwijderd
Duurzaamheid van afdichtmiddel voor verwerking ≥ 12 maanden
Voor

93

62

104

70

104

70

93

WP 0202 G
WP 0202 B
1.5-2.5 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 350 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0.5 Nm

104

WP 0402 G
WP 0402 B
1.5-2.5 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 500 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0.5 Nm

104

WP 0404 G
WP 0404 B
1.5-4 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 500 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0.7 Nm

Kabelingangen

via uitsparingen, bestel AKM/ASS afzonderlijk
grondinstallaties zonder zelfnastellingen of wanneer het gevaar van condensvorming en binnendringing van vloeistoffen bestaat
duurzame Installatie in water, vrij van chemische additieven, tot op een diepte van 1 meter mogelijk gedurende langere periodek
Bij herinstallaties of tests kan afdichtmiddel eenvoudig worden verwijderd
Duurzaamheid van afdichtmiddel voor verwerking ≥ 12 maanden
Voor

130

77

130

77

130

WP 0604 G
WP 0604 B
1.5-4 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 850 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0.7 Nm

130

WP 0606 G
WP 0606 B
2.5-6 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 850 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1.5 Nm
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WP-kabeldozen
»Waterdicht«, voor behuizingen

Kabelingangen

via uitsparingen, bestel AKM/ASS afzonderlijk
grondinstallaties zonder zelfnastellingen of wanneer het gevaar van condensvorming en binnendringing van vloeistoffen bestaat
duurzame Installatie in water, vrij van chemische additieven, tot op een diepte van 1 meter mogelijk gedurende langere periode
Bij herinstallaties of tests kan afdichtmiddel eenvoudig worden verwijderd
Duurzaamheid van afdichtmiddel voor verwerking ≥ 12 maanden
Voor

130

77

130

77

180

WP 1006 G
WP 1006 B
2.5-6 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 1200 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1.5 Nm

180

WP 1010 G
WP 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
5-polig

per pool 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
kastvolume 1200 ml
Nominale isolatiespanning
Nominaalstroom
Aandraaimoment klem
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Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2.0 Nm

WP-kabeldozen
»Waterdicht«, voor behuizingen
Accessoires
GH 0350
Gietmaat-set, 350 ml
als

reserveonderdeel
voor bijvullen na aanpassingen of reparaties
let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
afdichtmiddel

GH 0500
Gietmaat-set, 500 ml
als

reserveonderdeel
voor bijvullen na aanpassingen of reparaties
let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
afdichtmiddel

GH 0850
Gietmaat-set, 850 ml
als

reserveonderdeel
voor bijvullen na aanpassingen of reparaties
let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
afdichtmiddel

GH 1200
Gietmaat-set, 1200 ml
als

reserveonderdeel
voor bijvullen na aanpassingen of reparaties
let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
afdichtmiddel

15

PASSION FOR POWER.

made in GERMANY
since 1931

De ontwikkeling van het
origineel gaat verder.
Blĳf nieuwsgierig!
W i j bundelen E n e r g i e

Geyer Nederland BV
Weegschaalstraat 50
7324 BH Apeldoorn
Telefoon: 
+31 (0) 55 599 82 00
Fax:
+31 (0) 55 599 82 19
E-Mail: info@geyer.nl
www.geyer.nl / www.hensel-electric.nl
98 17 0959 3.15/2/19
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