
Veilig en zeker, ook onder extreme 
omstandigheden!
Mi-verdelers met capaciteit tot 630 A

PASSION FOR POWER.



Combineerbaar behuizingssysteem
voor het opbouwen van schakel- en 
verdeelinrichtingen met capaciteit tot 630 A 

 Veiligheid gegarandeerd, ook in belastende omgevingen met veel stof, vuil en vocht en 

in veeleisende industriële omstandigheden.

  Geschikt voor gebruik binnenshuis of in beveiligde installaties 

buitenshuis

  Functiebehuizingen met gestandaardiseerde bouwunits, 

capaciteit tot 630 A

  Te gebruiken met bedrijfsapparatuur, in veeleisende industriële 

omgevingen en onder zware omstandigheden.

 Conform  DIN EN 61 439-2 (VDE 0660-600-2)

  Energieverdelers met capaciteit tot 630 A als schakel- en 

verdeelinrichting (PSC)

 Beveiligingsgraad IP 65

 Beveiligingsklasse II, �
 Elektromagnetisch compatibel rail-schakelsysteem

 Speciaal voor montage in beveiligde 

installaties buitenshuis, hier 

bijvoorbeeld met overkapping.



Confi guratie via 
vereenvoudigt het indelen van Mi-verdelers

 Eenvoudig plannen en indelen in 3D 

met behulp van de confi guratietool.

De intuïtieve tool voor 3D-planning biedt installateurs, elektrotechnici en elektrotechnische 

groothandelsbedrĳ ven ondersteuning bĳ  het indelen, de projectmatige planning en het bestellen 

van Mi-verdelers.

Online beschikbaar via www.enyguide.nl
maar ook beschikbaar op cd-rom

 Mogelĳ kheden voor het opstellen van 

blauwdrukken voor installateurs.

 Automatisch samenstellen van 

onderdelen- en bestellĳ sten.

 Blauwdrukken kunnen worden geëxporteerd in dxf-indeling, onderdelenlĳ sten kunnen worden 

geëxporteerd in ASCII- of Excel-indeling.
 Goed overzicht en controle van mechanische samenstellingen waaronder automatisch noodzakelĳ ke 

aanvullingen zoals behuizingswanden, railverbindingsstukken, enz.
 Weergave van meerdere niveaus, zoals achter het afsluitdeksel voor aanraakbeveiliging.



 De vijf behuizingstypen kunnen 

in alle richtingen worden 

gecombineerd, maar kunnen ook 

afzonderlijk worden gebruikt. 

 Dankzij de vele 

combinatiemogelijkheden is 

dit behuizingssysteem ideaal 

voor het snel en eenvoudig 

opbouwen van schakel- en 

verdeelinrichtingen (PSC) tot 

630 A. 

Combineerbaar in 

alle richtingen 

Modulair behuizingssysteem
voor montage van schakel- en verdeelinrichtingen 
met capaciteit tot 630 A conform 
DIN EN 61439-2

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 8



Hoogwaardige materialen
voor gebruik onder zware omstandigheden

 Koppelstukken zijn uitneembaar om 

bekabeling tussen twee behuizingen 

te kunnen aansluiten of aansluiting te 

vereenvoudigen.

 Montage aan de wand met 

behulp van montagestrips 

aan de buitenzijde of met 

montagerails.

Eenvoudig en fl exibel
te monteren, aan te sluiten en in te stellen

 Bekabeling kan via de voorzijde 

worden geplaatst dankzij het speciale 

schuifsysteem.

 Mogelijkheden voor

 ontluchting om

 ophoping van condenswater te 

voorkomen.

 Robuust en duurzaam:

Mi-verdelers zijn waterdicht en 

stofbestendig, en zijn daardoor bestand 

tegen zware belasting.

 Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

Brandgedrag: Gloeidraadtest tot 960° C conform IEC 60 695-2-11

 UV-bestendig

 Veiligheid is gewaarborgd, ook bij 

extreme weersomstandigheden 

indien buitenshuis gemonteerd met 

overkapping.



 Afhankelijk van de elektrische functionaliteit 

zijn afsluitdeksels te bevestigen met 

de hand (voor particulieren) of met 

gereedschap (voor elektrotechnici).

 Afsluitdeksels kunnen worden 

afgesloten ter voorkomen van 

openen door onbevoegden.

Altĳ d het passende sluitingssysteem
voor optimale toegang en bediening

 Het deksel is voorzien van 

scharnieren voor eenvoudige 

bediening van apparatuur.

 Volledige aanraakbeveiliging voor 

bedienbare en via railsystemen 

verbonden apparatuur.

 Apparaatopeningen zijn veilig 

afgedekt met behulp van 

afdekstrips.

Veiligheid
voor personen

 Beveiligingsklasse II, � 

(dubbel geïsoleerd)

�



Direct inzetbare oplossingen
voor bĳ zondere toepassingen

 Netomschakelaars (I-0-II) schakelen 

veilig om naar hulpstroombronnen.
 Invertercombinatiesysteem.
 Aansluiting van productie-installaties

 Afzonderlijke behuizingen met 

elektrische functionaliteit...

 ... kunnen door elektromonteurs worden gecombineerd tot een samengesteld 

systeem.

Combineerbare oplossingen
voor zelfbouw van schakel- en 
verdeelinrichtingen met capaciteit tot 630 A

 Hoofdverdeler



98 17 0870  02.14/3/11

SERVICE EN KWALITEIT HEBBEN EEN NAAM ...

GEYER Nederland BV is zelfstandig fabri-

kant van elektrotechnische materialen en 

complete verdeelinrichtingen. Geyer werkt al 

vele jaren intensief en succesvol samen met 

Gustav Hensel.

Geyer is ruim tien jaar licentiebouwer van het 

kunststof Mi-systeem en tevens partner voor het 

SAS-systeem. Geyer heeft daardoor uitgebreide 

en gedegen productkennis in huis.

Geyer is een klantgerichte organisatie die haar 

relaties graag terzĳ de staat met oplossingen. Het 

team bestaat uit goed opgeleide en enthousiaste 

medewerkers die specialistische kennis hebben 

van het HENSEL programma. Praktĳ kmensen die 

samen met u het juiste antwoord vinden op uw 

installatievragen.

Als exclusief vertegenwoordiger van Gustav 

HENSEL in Nederland staat Geyer garant voor de 

kwaliteit en deskundigheid die onlosmakelĳ k met 

HENSEL zĳ n verbonden.

W i j E n e r g i ebundelen

GEYER NEDERLAND BV
Weegschaalstraat 50  7324 BH APELDOORN

Algemeen 055 599 82 00

Verkoop 055 599 82 02

Planning 055 599 82 03

Calculatie 055 599 82 05

Fax   055 599 82 19

E-mail  info@geyer.nl

Internet  www.geyer.nl, 

   www.hensel-electric.nl


