
Het is zonneklaar:  
Energie en meer
Fotovoltaïsche installaties

PASSION FOR POWER.



PV-generator aansluitkasten

Oplossingen voor alle situaties 

PV-omvormer-aansluitkast

Thermische belasting door opwekkingsinstallaties 

Compleet gemonteerd en aansluitklaar Naar behoefte met 

overspanningsafleiders, 

stringbeveiliging of sperdioden

Toebehoren voor toepassing in de 

open lucht (bijv. ventilatierooster, 

regendak)



Levering als set - eenvoudige montage 

met standaardgereedschap

Inachtneming van de thermische uitwer-

kingen bij opwekkingsinstallaties

Afstandstukken zorgen voor ventilatie 

en bieden beschermingsgraad IP 2X
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PV-generator-aansluitkast

ENYSUN benut de kracht van 
de zon via uw fotovoltaïsche 
installaties. Professioneel en slim 
dankzĳ fabricage vooraf.  
Veilig door gebruik van materiaal 
van de hoogste kwaliteit.  
Voldoet aan de norm door 
knowhow van Hensel.

ENYSUN
Fotovoltaïsche oplossingen

Aansluitkasten voor generators voor PV-installaties tot DC 1000 V 
en PV-generator-aansluitkast voor elk type systeem: Grid, On-Grid 
en Off-Grid

Aansluitklare automatisch vrĳschakelpunten voor de integratie van 
het vereenvoudigde voedingsbeheer

Beschermingsgraad IP 65, beschermingsklasse II, dubbelgeïsoleerd



Gecertificeerd en compleet

 Onze ENYSUN-productoplossingen 

bieden u bij de keuze en installatie van 

fotovoltaïsche installaties talloze voordelen. 

De aansluitkasten voor PV-generators 

hoeven alleen nog op locatie te worden 

aangesloten. Zij zijn voorzien van geschikte 

stekkers om op eenvoudige wijze contact 

te maken tussen PV-strings en omvormer. 

De PV-generator-aansluitkasten zijn 

complete behuizingssets die individueel aan 

de betreffende omgeving kunnen worden 

aangepast. 

Railsystemen, overspanningsbeveiligingen 

en aansluitklemmen zijn reeds kant-en-klaar 

gemonteerd. De netaansluiting kan met 

automatisch vrijschakelpunten (koppelscha-

kelaar en net- en installatiebescherming) 

conform VDE AR-N 4105 plaatsvinden.

Beproefde Hensel-kwaliteit

 Alle producten van ons verdelersysteem 

ENYSUN voldoen aan de vereisten van de 

norm DIN VDE 0100-712. Het algemene 

naleven van deze norm staat voor het hoge 

kwaliteitsniveau van de Hensel-ENYSUN-

productserie. Door het gebruik van eersteklas 

materialen kunt u duurzaam vertrouwen op 

perfect functioneren. ENYSUN-systemen zijn 

schokbestendig, stofdicht en tegen water 

beschermd (beschermingsgraad tot IP 65), 

UV-bestendig en corrosievast.

Toebehoren

 In de toebehoren vindt u geschikte 

producten waarmee de condenswater  

in de behuizing effectief kan worden 

verminderd.

Fotovoltaïsche oplossingen van Hensel
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SERVICE EN KWALITEIT HEBBEN EEN NAAM ...

GEYER Nederland BV is zelfstandig fabrikant 

van elektrotechnische materialen en complete 

verdeelinrichtingen. Geyer werkt al vele jaren 

intensief en succesvol samen met Gustav 

Hensel.

Geyer is ruim vĳftien 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 terzĳde staat met oplossingen. Het 

team bestaat uit goed opgeleide en enthousiaste 

medewerkers die specialistische kennis hebben 

van het HENSEL programma. Praktĳkmensen die 

samen met u het juiste antwoord vinden op uw 

installatievragen.

Als exclusief vertegenwoordiger van Gustav 

HENSEL in Nederland staat Geyer grant voor de 

kwaliteit en deskundigheid die onlosmakelĳk met 

HENSEL zĳn 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


