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Mi-energieverdelers tot 630 A
•
•
•
•
•

conform IEC 61439-2
combineerbare behuizingen
beschermingsgraad IP 65
van polycarbonaat
beschermingsklasse II, 쓑

Standaard conformeringsclassiﬁcatie van Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC)
conform IEC 61439-2
4
Vereisten voor speciale installaties of locaties conform IEC 60364-7-729
5
Aanbeveling voor buiteninstallaties, vochtige en natte omgevingen en locaties
6
Vorming van condenswater
7
Systeemontwerp
8
Montage
Dekselscharnieren
Wandopeningen, montage van behuizingen
Flenzen, kabelinvoer
Kabelinvoer, uitbreidingsframe, brugverbindingsstuk

9
10
11
12 - 13

Installatie
Wandmontage, plaatsing op de vloer
Maatregelen tegen condensvorming in behuizingen
Overkapping

14 - 15
16
17

Apparaatinstallatie
Montageplaten, DIN-rails
Apparaatinstallatie, beveiliging tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen/kappen
Aansluitrichting van NH1-patroonlastscheider wijzigen

18
19
20 - 21

Bedrading
KWH-meterkast met uitbreidingsmodule (eHZ)
Railverbindingssystemen
Klemmen
Buigen van bedradingsstrips
Isolatieschalen voor railverbindingen
Klemmen voor binnenkomende kabels, FIXCONNECT®-insteekklemmen
Aluminium geleiders
Routinematige veriﬁcatie/inspectie/routinematig testrapport (checklist)

22
23
24
25
25
26
27
28 - 29

Keurmerk fabrikant

30

Conformiteitsverklaring (checklists voor de fabrikant van een inrichting)

31

Conformiteitsverklaring van Mi verdeelkasten

32

Montagevideo
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Standaard conformeringsclassiﬁcatie van Laagspanningsschakelen-verdeelinrichtingen (PSC) conform IEC 61439-2
De nieuwe IEC 61439, de standaard voor de constructie van verdeelinrichtingen, bevat wĳzigingen die van invloed zĳn op de planning
van een verdeelinrichtingen. Bovendien krĳgt de producent van een verdeelinrichting er nieuwe taken en verantwoordelĳkheden bĳ.
Bepalend voor het optimaal functioneren van een verdeelinrichting onder bedrĳfsomstandigheden is de juiste classiﬁcatie van de interfacekenmerken van de inrichting. Daarom wordt de inrichting beschouwd als BLACK-BOX met vier interfacekenmerken die de compatibiliteit garanderen met de classiﬁcaties van de circuits waaraan deze is verbonden, evenals de installatieomstandigheden, en hiervoor
zal een verklaring worden afgegeven door de producent van de inrichting waarbĳ de onderstaande criteria worden gebruikt.

Montage beschouwd als BLACK BOX met de vier interfacekenmerken conform IEC 61439-2

Installatie en omgevingscondities
- Voor de beschermde buiteninstallatie
- Mate van beveiliging IP 65
- Te combineren behuizing,
uitbreidbaar in alle richtingen
- 6 behuizingsformaten in een raster van 150 mm
- EMC-compatibel railverbindingssysteem
- Wandmontage of plaatsing op de vloer

BLACK BOX
met de 4 interfaces

Werking en onderhoud
- Elektrische functies die bedoeld zijn om te worden bediend door personen met elektrotechnische vaardigheden of zonder deze vaardigheden
- Beveiligingsklasse II tot een nominale stroom van 630
A
- Flexibel volgens gestandaardiseerde en geteste sets
- Ruime aansluitlocaties

Combineerbare behuizing, geïsoleerde
behuizing, mate van beveiliging IP 65, voor
de constructie van vermogensschakel- en
verdeelinrichtingen (PSC) tot maximaal
630 A conform IEC 61439-2
De vereisten voor alle geïnstalleerde elektrische functies in de inrichting voldoen
aan de toepasselĳke vereisten van IEC
61439-2.

Mi-Verdelers (PSC)

Aansluiting op het
elektriciteitsnet
- Elektrisch circuit/eindgroep
- Zekering tot 630 A
- Lastschakelaar tot 630 A
- Zekeringslastschakelaar tot 630 A
- Railgemonteerde smeltpatroonhouder tot 63 A
- Verbinding met kabel van boven/van onderen
- Verbinding: geleiders van koper/aluminium
- Optionele verbinding van CEE-aansluitingen conform
EN 60309 en aansluitingen met geaard contact

4

Inc en RDF moeten in de documentatie
worden gespeciﬁceerd.

Circuits en verbruikers

- Nominaal voltage Un = 690 V AC / 1000 V DC
- Nominale stroom IN tot 630 A
- Zekering tot maximaal 630 A
- Lastschakelaar tot maximaal 630 A
- Zekeringslastschakelaar tot maximaal 630 A
- 5-geleidersysteem
- Verbinding met kabel van boven/van onderen

Mi-verdelers
Vereisten voor speciale installaties of locaties
conform IEC 60364-7-729
Vereisten voor doorgangsbreedte
IEC 60364-7-729
Elektrische installaties met laag voltage - Deel 7-729: Vereisten voor speciale installaties of locaties Werking of onderhoud van doorgangen (IEC 60364-7-729:2007, gewĳzigd);
implementatie HD 60364-7-729:2009

Locatie verdeelinrichting
Verdeelinrichtingen moeten
zodanig worden opgesteld dat
de minimum doorgang niet
worden overschreden.

Breedte doorgang
De breedte van de doorgang voor de
verdeelinrichting met bediening aan de
buitenzĳde, bĳvoorbeeld schakelaars,
moet ten minste 600 mm bedragen.

Vluchtroute van het gebouw
Voor verdeelinichtingen met deksels
of deuren die tegen de richting van de
vluchtroute in openen, moeten doorgangen een breedte van ten minste 500 mm
hebben.

Verdeelinrichtingen moeten
torsie-vrĳ worden gemonteerd
en vastgezet.
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Aanbeveling voor buiteninstallaties,
vochtige en natte omgevingen en locaties
Landspeciﬁeke
vereisten moeten
in acht worden genomen!
1. Vereiste
Beveiliging tegen binnendringen van water voor
alle elektrische apparatuur
(apparaten) met de juiste
behuizing (tweede kenmerknummer)

Opmerking voor buiteninstallatie:

Vereisten van van de norm DIN VDE 0100 Part 737 voor compatibiliteit met IP
mate van bescherming

1.1. Minimumvereiste voor elektrische apparatuur:
Mate van beveiliging
IP X 1

Mate van beveiliging
IP X 1

Mate van beveiliging
IP X 3

binnen

beschermd buiten

onbeschermd buiten

"Beschermd buiten"
Elektrische apparatuur moet worden beschermd tegen neerslag (zoals regen, sneeuw of hagel) en tegen
direct zonlicht.
"Onbeschermd buiten"
Elektrische apparatuur kan worden blootgesteld aan neerslag of direct zonlicht.
Bij beide typen inrichtingslocaties moet rekening worden gehouden met de effecten die het klimaat heeft
op de inrichtingen, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensatie.
1.2. Minimumvereisten voor elektrische apparatuur die
tegen hoge omgevingsbelasting bestand moet zijn:
mate van beveiliging IP X

4

met niet-rechtstreekse waterstralen bij incidentele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in de
landbouw

mate van beveiliging IP X

5

met niet-rechtstreekse waterstralen bij operationele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in een
autowasstraat

mate van beveiliging IP X 5
een aanvullende overleg met de producent:
met rechtstreekse waterstralen bĳ incidentele
schoonmaakprocedures van behuizingen, bĳvoorbeeld in slagerĳen
Landspeciﬁeke
vereisten moeten
in acht worden genomen!
2. Vereiste van de standaard 4.1 Elektrische apparatuur moet zodanig worden gekozen dat rekening wordt gehouden met de
DIN VDE 0100 Part 737
externe invloeden waaraan deze kan worden blootgesteld. De juiste werking en effectiviteit van
de vereiste mate van beveiliging moet worden gegarandeerd.
Opmerking: Gegevens van de producent!
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Vorming van condenswater en tegenmaatregelen

Hoe vormt zich condenswater in behuizing met een
hoge beschermingsgraad?

Het probleem van condenswater dat zich in elektrische installaties vormt, doet zich
alleen voor in behuizingen met een beschermingsgraad van ≥ IP 54, aangezien de temperatuuraanpassing van de binnenzĳde naar de buitenzĳde te laag is vanwege de hoge
dichtheid van de behuizing en het materiaal waarvan dit is gemaakt.

Systeem ingeschakeld.

De interne temperatuur is hoger dan de externe
temperatuur vanwege het vermogensverlies van
inbouwapparatuur.

Systeem ingeschakeld.

De warme lucht binnen in de behuizing probeert
vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via de
pakking, aangezien de behuizingen niet gasdicht
zĳn.

De interne temperatuur wordt verlaagd door de
afkoeling van het systeem, bĳv. door de belastingen
uit te schakelen. De koellucht stoot vocht uit dat als
condenswater wordt verzameld op de afkoelende
binnenoppervlakken.

Systeem uitgeschakeld.

Maatregel tegen accumulatie van condenswater in
kabeldozen:

Vorming van condenswater
in binneninstallaties:

Op plaatsen waar hoge luchtvochtigheidsniveaus en grote temperatuurschommelingen zĳn te verwachten, zoals
wasruimten, keukens, autowasserĳen,
enz.

Vorming van condenswater in buiteninstallaties,
beschermd tegen weersinvloeden of onbeschermde buiten installaties:

Condenswater kan hier worden gevormd,
afhankelĳk van het weer, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht en temperatuurverschillen in vergelĳking met de wand.
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Aansluiting in netwerken van lokale energiebedrijven
(EMC-compatibele netsystemen)
TN-C-systeem:
Ongunstig vanuit EMCperspectief.

PA

Re

TN-S-systeem
Op grond van de huidige eisen en van de praktĳkervaring moet in alle elektrische installaties met een zeer
groot aandeel aan informatietechnische inrichtingen (EDP, netwerken, SPS-besturingen) een TN-S-systeem worden geïnstalleerd. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat zwerfstroom zich niet via de aardleiding en de hiermee in verbinding staande objecten (metalen bouwconstructies, pĳpleidingen, enzovoort)
verplaatst.
Vanwege het veelvuldige gebruik van elektronica die met zeer kleine spanningen en stromen werkt, kunnen door stromen op de aardleiding netfrequentiestoringen optreden. Deze kunnen leiden tot defecten of
uitval van apparaten of componenten.
Daarom moet bĳ nieuwe installaties en aanpassingen in principe alleen nog 5-polig, dat wil zeggen een
TN-S-systeem, worden geïnstalleerd. Verdelers met voedingen, railsystemen en uitgangen moet dan
eveneens altĳd 5-polig zĳn uitgevoerd.
Versterking N-geleider
De noodzaak om de diameter van de N-geleider te vergroten en zo dezelfde stroombelastbaarheid te
bereiken als bĳ fasegeleiders, komt voort uit wĳzigingen in de apparaten die zĳn aangesloten op een elektrische installatie. Het toenemende aantal wisselstroomverbruikers in kantoren en de industrie leidt tot een
asymmetrische belasting van het draaistroomnet en heeft circulatiestroom in de N-geleider tot gevolg.
Harmonische trillingen veroorzakende apparaten zoals voedingen, enzovoort, veroorzaken bovendien
stromen bĳ bĳvoorbeeld 150 Hz, die ook bĳ symmetrische belasting in de N-geleider niet worden gecompenseerd en die dus voor extra belasting zorgen.
Tot nu toe gold de regel dat de N-geleider > 16 mm2 slechts 50% van de diameter van de fasegeleiders
hoefde te bedragen, maar deze regel berust niet langer op de praktĳk. Metingen laten zien dat N-geleiders in verhouding tot fasegeleiders voor een deel 100% of meer belast zĳn.
Daarom hebben we besloten om de N-geleider in alle railsystemen per direct opnieuw te dimensioneren.
Zo is de N-geleider, overeenkomstig de nominale stroom, even belastbaar als de fasegeleiders.
EMC-conform
Volgens de EMC-wetgeving moeten apparaten in een bepaalde omgeving ongestoord kunnen functioneren. Als zwerfstromen in het TN-S-systeem worden voorkomen, worden ook zulke storingen voorkomen.
Bovendien heeft in een gecompenseerd systeem elke kabel een uiterst gering laagfrequent magnetisch
veld, waardoor het elektromagnetische veldeffect tot een minimum wordt beperkt.
Dit geldt uiteraard ook voor alle railsystemen. Ook hier is het belangrĳk dat de N-geleider in principe langs
de fasegeleiders loopt en zo zelfs bĳ asymmetrische belastingen het elektromagnetische veldeffect tot een
minimum beperkt. Vanwege de geleidende verbinding van alle geleidende constructiecomponenten van
een gebouw (water, gas, verwarmingsleidingen, staalconstructies, enzovoort) kan een deelstroom door
de verbruikerinstallatie lopen. Hierdoor kunnen pĳpleidingen corroderen en kunnen storingen optreden in
EDP-interfaces. Beeldschermen ﬂikkeren wanneer ze in de buurt van stroomgeleidende constructiecomponenten staan.
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Aansluiting in netwerken van lokale energiebedrijven
(EMC-compatibele netsystemen)
Stap 1

L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3
PEN

PEN
L1
L2
L3
PE

Schritt
Stap
1: 1:
Die neue Schaltanlage wird mit einem 5 poligen SammelschienenDe
nieuwe
schakelinstallatie
wordt muss
opgebouwd
met
een 5-polig
railsysteem
system aufgebaut.
Der PEN-Leiter
in seinem
gesamten
Verlauf
De
PEN-geleider
moet in zĳ
n geheel
tegenover
de behuizing geïsoleerd
gegenüber
dem Gehäuse
isoliert
aufgebaut
werden.
Die vorhandenen
Abgänge
werden wieuitgangen
in der Zeichnung
worden
opgebouwd.
De beschikbare
moetendargestellt
worden aangesloangeschlossen.
ten
zoals in de tekening wordt weergegeven.

Stap 2

L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

PEN
L1
L2
L3
PE

Schritt 2:
Stap
Nach 2:
und nach können alle
TN-C-Abgänge
durch alle TN-CEen
voor een kunnen
TN-S-Abgänge
ersetzt
werden.voor
uitgangen
worden
vervangen
TN-S-uitgangen.

Stap 3

PEN
L1
L2

L3

L1
L2
L3
PEN

L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N
PE

PE

Schritt 3:
Stap
3:
Die Zuleitung
wird als TN-S-System erneuert.
Die inkomende
Brücke zwischen
wird entfernt.verDe
kabel PEN
wordtund
alsPE
TN-S-systeem
Der
PEN-Leiter
wird
als N-Leiter
nieuwd. De brug
tussen
PEN enumbezeichnet.
PE wordt verwĳderd.
De PEN-geleider wordt nu aangeduid als N-geleider.

Stap 4

L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
N
PE

N
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
N
PE

Bĳ installaties die hoofdzakelĳk
delen van TN-C-systemen
hebben, moet bĳ vernieuwingen (bĳvoorbeeld het vervangen van de schakelinstallatie)
met de stapsgewĳze modernisering van de verbruikerinstallatie van TN-C- naar TN-Ssysteem worden begonnen:

Stap
4:4:
Schritt
Dieverbruikersinstallatie
Verbraucheranlage ist is
jetzt
dem up-to-date.
neuesten Stand.
(TN-S-System)
De
nuauf
geheel
(TN-S-systeem)
Da
die
Schaltanlage
(siehe Schritt
1) stap
schon
dem aktuellen
Aangezien
de schakelinstallatie
(zie
1)nach
al volgens
de meest actuele
technischen Stand ausgeführt wurde, kann sie ohne weitere
techniek
is uitgevoerd,
deze zonder verdere wĳzigingen worden
Änderungen
verwendet kan
werden.
gebruikt.
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Systeemopbouw

150

300

600

150

1

1

2

4

300

Het modulaire ontwerp in
een basisraster van 150 mm
maakt vrij ontwerp van de
verdeelinrichting mogelijk. De
behuizingen kunnen in alle richtingen worden gecombineerd.

Behuizingswand met metrische
uitbreekpoorten

113

3

Wand
1 x M 20
1 x M 32/40

6

Wand
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40

450

Verschillende behuizingsdiepten maken installatie van
apparatuur op verschillende
hoogten mogelijk (fig. 1).
Met een verhogingsrand kan
de diepte van behuizingsformaten 4 en 8 worden uitgebreid
met 85 mm (fig. 2).

Wand
4 x M 25
3 x M 40/50

8

113

Wand
1 x M 20
4 x M 25
1 x M 32/40
3 x M 40/50

600

150

170
113 85

255

Wand
8 x M 32
4 x M 40/50

Fig. 1

214
113 85

299

Wand
4 x M 20
20 x M 25
2 x M 32/40

Fig. 2

Toegang en bediening
Duidelijke scheiding van de
bedieningsgedeelten voor
ongeschoolde personen en
gebieden waartoe alleen
elektrotechnisch geschoolde
personen toegang hebben.

Afhankelijk

van de elektrische functie
wordt de klep handmatig (ongeschoolde
personen) of met gereedschap (geschoolde personen) bediend

Een

scharnierend deksel voor eenvoudige bediening van de apparatuur
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De

vergrendeling voorkomt dat de
klep wordt geopend door onbevoegden

Mi-verdelers
Montage
Dekselscharnieren
Dekselscharnier
Mi ZS 20
voor de bediening van een
groot oppervlak aan inbouwapparatuur. Het deksel blijft
bij het openen stevig aan de
kast zitten. Bĳ het koppelen
van diverse kasten is plaatsing
alleen mogelĳk op de buitenste
kasten.

Voor Mi-behuizingen:
Dekselbevesti- Positie behuizing: verticaal
links
rechts
boven
ging:

onder

Positie behuizing: horizontaal
links
rechts
boven
onder

Grootte 1:

















Grootte 2:

















Grootte 3:







-

-

-





Grootte 4:







-

-

-





Heavy-duty dekselscharnier
Mi ZS 40
voor de bediening van een
groot oppervlak aan inbouwapparatuur.
Het deksel blijft bij het openen
stevig aan de kast zitten.
Te monteren met wigkoppelingen, via flenzen of twee
samengestelde Mi-kasten.
Deksel is bevestigd met een
plastic schroef voor een totale
isolatie 쓑.

Mi-Dekselscharnier
Mi ZS 60
voor de bediening van een
groot oppervlak aan inbouwapparatuur.
Het deksel blijft bij het openen
stevig aan de kast zitten.
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Montage
Wandopeningen, montage van behuizingen
Montage van Mi verdeelkasten volgens montagetekening
Voorgemonteerde en geteste
behuizingen met elektrische
functies

Verwĳderen van boxwanden
voor elektrische aansluiting
en kabelinvoer
De behuizingswanden worden
verwĳderd voor de elektrische
aansluiting op de verdeelkast.
Voor de montage van de
behuizingen moeten de
betreffende openingen van de
wigverbindig ook te worden
verwĳderd.

Montage van Mi-behuizing
Voor het afdichten van de
behuizingen in de juiste positie,
wordt een zelfklevende afdichting aan de behuizingswand
geplakt (geldt ook voor behuizingswanden).
Voor de montage wordt een
wigverbinding gebruikt
Voor een betere stabiliteit drukt
u de wandklemmen op de
behuizingsranden.
Gebruik een wandscheider
voor de onderverdeling van de
behuizingswanden van 300
mm in twee wanden van 150
mm voor ﬂens- of behuizingsmontage.
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Montage
Aanbouwﬂenzen, Kabelinvoer
Kabelverbindingen
Monteer de kabels zo dat ze
niet gespannen of onder druk
staan.
Kabelinvoer
Sluit openingen voor de kabelinvoer conform de opgegeven mate van beveiliging.
Rechts:
De kabelinvoer afsluiten met
een kabelinvoerdeksel
Flenzen
Bevestig de ﬂenzen met 4 wigverbindingen en 1 wandklem
aan de behuizingswand.

Kabelinvoer
Verwĳder de betreffende
kabelinvoeropeningen in de
ﬂenzen of behuzingswand met
een schroevendraaier.

Kabelwartels
Plaats de kabelwartel in de
betreffende opening en draai
deze vast met een wartelmoer.
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Montage
Kabelinvoer/uitbreidingsframe
Montage van kabelinvoer
Verwĳder de betreffende
behuizingswand en zaag de
bovenste behuizingsrand naast
de wigverbinding weg.
Schroef de kabelinvoer vast en
plaats de rubberdoorvoeren.

Pas de geribbelde doorvoertule
aan op de kabeldiameter.
Voer de kabel in en zet deze
vast met tie-wraps.

Voer de kabel aan de voorkant
van de behuizing.

Installatie van het uitbreidingsframe
Zet de aansluitpunten voor
het verhogingsrand vast in de
basis van de behuizing.
Rechts:
Plaats de verhogingsrand in de
basis van de behuizing.

Bevestig de verhogingsrand
met schroeven aan de basis
van de behuizing.
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Mi-verdelers
Montage
Brugverbindingsstuk
Brugverbindingsstuk
Monteer de verwĳderbare
brugverbindingsstuk tussen
twee boxen voor eenvoudigere
bekabeling tussen twee boxen.

Zaag de behuizingsrand in de
zĳwand eruit.

Voer de kabels in de twee
boxen in en sluit ze aan.
Plaats behuizingsrand in de
opening voor de behuizingsverbinding en zet deze vast met
schroeven.

Het brugverbindingsstuk Mi
GS 30 vormt een mechanische verbinding tussen twee
behuizingen.
Mate van beveiliging IP 65 blĳft
gehandhaafd.
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Wandbevestiging

7

Wandbevestiging
rechtstreeks via de
bodem van de doos

7

Bevestigingsbeugels
voor externe bevestiging van
de kast.
Mi AL 40 (4 stuks)

Montagerail
voor wandmontage
van Mi-verdelers,
staalproﬁel, 1950 mm lang,
te verdelen in rasters
van 150 mm.
Mi MS 2

Opmerking:
bevestig de montagerail zo
mogelĳk verticaal om kabels
achter de kast door te kunnen voeren.
Voor het inkorten van de
montagerail op de juiste
lengte bevestigt u de montagerail bĳvoorbeeld met
een klem op een werktafel.

Transport
Bĳ transport is het raadzaam
de verdeler te beschermen
tegen verdraaiing.
Schroef de verdeler hiertoe
op een stevig stuk hout.
16

Bevestigingsmatrix voor
montagerail

Mi-verdelers
Montageraam

U-proﬁelen voor het maken
van een montageraam

Montagerail
Wordt gebruikt voor het stabiliseren van grotere verdelers bĳ
transport

MX 0101

T-verbinding

MX 0112

T-verbinding
MX 0105

proﬁel connector

MX 0111

Verlenging van de
montagerail

Wandbevestiging

Kruisverbinding

Wandbevestiging
18 mm verstelbaar
in de diepte
17
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Installatie
Maatregelen tegen condensvorming in behuizingen
Ventilatieﬂens
Mi BF 44
Voor het ventileren van Mi
verdeelkasten bij zeer hoge
interne temperaturen of een risico op condensatie van water.
Voor verticale installatie aan
behuizingswanden: mate van
beveiliging IP 44.

Mi BF 44

Drukcompensatie
element BM 20G/BM 40G
om condensatie te beperken
door drukcompensatie in
stroomverdeelsystemen.
pbuiten = pbinnen

19
pbuiten = pbinnen

Combinatie-klimaatwartels
KBM/KBS...
om condensatie te beperken voor drukcompensatie
Via een aangebracht klimaatmembraan wordt drukcompensatie bereikt tussen het
binnenste van de behuizing en
de omgevingslucht.

KBM ...

Er wordt voorkomen dat er
water binnenkomt via de kabelwartel.
De mate van beveiliging van de
behuizing blijft gehandhaafd!
KBS ...
18

56

M40x1,5

BM 40G
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Mi-verdelers
Installatie
Regendak
Regendak voor onbeschermde buitenopstelling

Verwĳder de behuizingswand
en monteer de ﬂens met de
vooraf gemonteerde regendak
aan de behuizing.

Verbind bĳ meerdere behuizingen de steunen met een
koppelstuk.

Monteer de overkapping en/of
de eindplaat van de overkapping
Hint:
Schuif de eindplaat van het
regendak erin tot deze de stop
raakt.

Mi DB 15

Mi DB 30

Mi DB 01
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Mi-verdelers
Apparaatinstallatie
Montageplaten, DIN rails
Apparaatinstallatie op montageplaten of DIN-rails
Bevestig de installatie-apparaten op montageplaten met
zelftappende schroeven.
Schroef de montageplaat vast
op de bodem van de behuizing.

Monteer de DIN-rails rechtstreeks op de basis bodem van
de behuizing of op afstandsstukken Mi DS .. van 25 of 50
mm.

Installatie van apparatuur in
afdekplaten
Boor de gedeelten van de hoeken uit en zaag deze los met
een metaalzaag. Gebruik zaagbladen met grove vertanding
voor het zagen van plastic.

Schroef de steun voor de beschermkap Mi bodem van de
behuizingbasis van de box.
Bevestig de beschermkap.
Sluit ongebruikte openingen
in beschermkappen af met de
bĳgevoegde afdekstrips.

20

Mi-verdelers
Apparaatinstallatie
Afdekkingen
beveiligingstoestellen in din
rail behuizing

Afmetingen van 1 module:
1 module = 18 mm

Deze behuizingen kunnen
worden voorzien van alle soorten DIN-railapparatuur, als de
toegewezen reservezekering
per rĳ (12 modules 12x18 mm)
de 80 A niet overschrĳdt.

18
45

48
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PE- en N-klemmen voor koperen geleiders (geïnstalleerd)

Opmerking over Mi-automatenkasten:
Openingen voor extra apparatuur in
de beschermkappen moeten worden
afgedicht met afdichtstrips om onvoorzien contact te voorkomen (er zĳn
afdichtstrips bĳgevoegd voor 50% van
de openingen voor extra apparatuur)

Afmetingen conform DIN 43880 voor apparaten op DIN-rails

Beschermkappen
Kappen voor ongebruikte openingen voor apparatuur met
afdekstrips om onvoorzien
contact te voorkomen.
Bieden volledige bescherming
tegen toegang tot gevaarlijke
onderdelen voor toegankelijke
apparatuur en railgemonteerde
apparatuur.

Beschermingsklasse II, 쓑
(volledige isolatie)

쓑
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Mi-verdelers
Apparaatinstallatie
Aansluitrichting van NH1-patroonlastscheider wĳzigen
Positie van railsysteem in
een behuizing wijzigen

Montage
Railgemonteerde NH1-patroonlastscheider (producent:
Wöhner)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

4

5

3

Hint:
Let op de pijlmarkeringen!
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Mi-verdelers
Apparaatinstallatie
Aansluiting van NH1-patroonlastscheider wĳzigen
Richting van de kabelverbinding wĳzigen van een
NH1-patroonlastscheider
(producent: Wöhner) van de
onder- naar bovenaansluiting.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Alleen mogelĳk met railsysteem
400 A!
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Mi-verdelers
Bedrading
KWH-meterkast met uitbreidingsmodule
Uitbreidingsmodule
KWH-meter
Mi EM 01
voor interfaces voor gegevensoverdracht naar het meetpunt
(meter)

N

PE
aansluitingsgedeelte

Meter

uitbreidingsmodule
KWH-meter
(Mi EM 01)

aansluitingsgedeelte

Meet- en voedingseenheid conform
DIN 43870 voor meterpanelen
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Mi-verdelers
Bedrading
Railsystemen
EMC-compatibel railsysteem
Als standaard met N/PEN-geleiders:
- met dezelfde stroomdoorvoercapaciteit als fasegeleiders
- meest gunstige EMC-compatibiliteit op het gebied van fasegeleiders
Nominale waarden voor
voltages

nominaal voltage

Un = 690 V a.c.

nominaal isolatievoltage

Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Nominale stroomwaarden

Railgeleiders

250 A

400 A

630 A

nominale railspanning

250 A

400 A

630 A

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 21 kA / 1 s

IPK = 30 KA

IPK = 30 kA

IPK = 45 kA

42.7 W/m

63.8 W/m

102.3 W/m

Mi ST 25

Mi ST 41

Mi ST 63

L1, L2, L3

12x10 mm

20x10 mm

30x10 mm

N

12x5 mm

12x10 mm

25x10 mm

PE

12x5 mm

12x5 mm

12x10 mm

nominale kortdurende weerstandsspanning
nominale piekweerstandsspanning
railsysteem 5-polig
lengte: 1 meter

Positie van railgeleiders

Voor opvangen van kortsluiting
weerstand mag de afstand tussen de railgeleiders niet groter
zĳn dan 300 mm.
30

Vermogensverlies van
railsystemen

Speciﬁcaties van de
railgeleidersteunen

Mogelĳke combinaties van
railsystemen met verschillende nominale spanningen

Railkoppelstuk

Nominale spanning van railsysteem

Nominale spanning
van railsysteem

Hint:
Railsystemen 250 A en 400 A
mogen niet worden gecombineerd met 630 A-railsystemen!

Mi SV 25

250 A

250 A

Mi SV 25

250 A

400 A

Mi SV 45

400 A

400 A

Mi SV 45

630 A

630 A
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Mi-verdelers
Bedrading
Aansluitklemmen
Mi-Verteiler
Zubehör

NH00

Leiterquerschnitt

Leiterart

Verdrahtungsband

für Sammelschienen

Anzugsdrehmoment

Breite

250 A
N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

KS 16 F

1,5-16 mm2

Cu

-

... x 5 mm

4 Nm

11 mm

1)

1)

400 A

N

4-35 mm2

Cu

-

... x 10 mm

4 Nm

11 mm

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

6 Nm

16 mm

Mi

1,5-16 mm

KS 35 F

N

4-35 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 10 mm

6 Nm

16 mm

1)

KS 70 F

10-70 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

10 Nm

21 mm

1)

KS 70 Z

10-70 mm2

Cu

100 A: Mi VS 100
160 A: Mi VS 160

... x 10 mm

10 Nm

21 mm

KS 120 F

25-120 mm2

Cu

250 A: Mi VS 250
400 A: Mi VS 400

... x 5 mm

20 Nm

25 mm

L1
L2
L3

N

L1
L2
L3

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N
L1
L2
L3
PE

NH00

1)
NH00

PE

1)

N
L1
L2
L3

1)

N
L1
L2
L3
PE

NH00

NH00

PE

N
L1
L2
L3

630 A

250 A

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

N

PE

L1
L2
L3

N

NH00

N
L1
L2
L3
PE

NH00

1)
NH00

25-120 mm2

KS 240/12

Cu 35-240 mm2 Cu / Alu*

Cu

250 A: Mi VS 250
400 A: Mi VS 400

... x 10 mm

20 Nm

25 mm

-

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

40 Nm

34 mm

1)
NH00

NH00

NH00

N
L1
L2
L3

NH00

N
L1
L2
L3
PE

NH00

N
L1
L2
L3
PE

35-150 mm2

Cu

630 A: Mi VS 630

12 x 5 mm /
12 x 10 mm

20 Nm

34 mm

KS 185

95-185 mm2

Cu/Alu*

-

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

PE

-

-

630 A: Mi VS 630

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

KS 300

120-300 mm2

Cu/Alu*

-

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

30 Nm

38 mm

N
L1
L2
L3

1)

Internationale Kurzbezeichnung der Leiterarten
r (rigid) = starr
sol (solid) = eindrähtig

* Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet
werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.
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runde Leiter

sektorförmige Leiter

s (stranded) = mehrdrähtig
runde Leiter

sektorförmige Leiter

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1
L2
L3

PE

NH00

N
L1
L2
L3
PE

1) Klemmen im Lieferumfang der Funktionsgehäuse, siehe Gehäusebeschreibungen.

KS 240 V

N
L1
L2
L3

PE

N
L1
L2
L3
PE

N
L1
L2
L3
PE

PE
N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

N

Alu 35-185 mm2

KS 150

L1
L2
L3

PE

N
L1
L2
L3

NH00

NH00

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

PE

N

1)

1)

630 A

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

N

PE

L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

NH00

PE

KS 120 Z

NH00

PE

N

N

N
L1
L2
L3

NH00

PE

1)

PE

1)

L1
L2
L3

400 A

N

NH00

PE

1)

1)

400 A

PE

N
L1
L2
L3

PE

1)

N: 25x10
L1-L3: 30x10
PE: 12x10

1)

PE

KS 35 Z

250 A

NH00

L1
L2
L3

1)

630 A

PE

PE

KS 16 Z

Mi-Sammelschienengehäuse

NH00

NH00

Typ

2

NH00

DK

Mi-NH-Sicherungsgehäuse, Sicherungs–
elemente und Sicherungslasttrennschalter

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen
Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

KV

DK

Mi-Sicherungsgehäuse Diazed/Neozed

KV

Mi-Verteiler
Zubehör

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Leiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Mi

Rechtstreekse aansluiting
van kabels op het railsysteem
Capaciteit van klemmen voor
rechtstreekse aansluiting op
railkoper: zie HENSEL-catalogus.

f (ﬂexible) = ﬂexibel
mit gasdicht verpresster
Aderendhülse

L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
PE

N

N
L1
L2
L3
PE

N

PE

N
L1
L2
L3
PE

PE

PE

PE

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
L1
L2
L3
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Bedrading
Toewĳzing van klemmen voor
een directe railkoperverbinding
naar doorsnede en Mi-kasten.
Verbinding van 100 A tot 630 A
tussen railsysteem en inbouwapparatuur.
Railkoper van gelamineerd
koper, geïsoleerd, lengte bĳ
aﬂevering 2 m.

Flexibel railkoper Mi VS...
Aansluiting van ﬂexibel railkoper Mi VS ... met klem voor
rechtstreekse koppeling op
het railsysteem KS ...

Rechtstreekse aansluiting
van ﬂexibel railkoper Mi VS
... op elektrische apparatuur met plat contact M 10
met kabelvoedingsklem voor
rechtstreekse aansluiting op
gelamineerde koperen bedradingsstrip Mi VA ...
Aansluiting van kabels aan apparaten met plat contact M 10
met klem voor rechtstreekse
aansluiting DA 240.

Klemmen voor rechtstreekse aansluiting op
railkoper

Klem voor aansluiten van
ﬂexibel koper Mi VA ...

Klem voor rechtstreekse
aansluiting DA 240
Voorbeeld:
Bedrading met bedradingsstrip Mi VS 400, klemmen voor rechtstreekse aansluiting op railgeleiders en aansluitklemmen met bedradingsstrips VA 400.
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Mi-verdelers
Flexibel koper

Het ﬂexibele koper op het
aansluitpunt strippen.
Op het aansluitpunt een geschikte lengte strippen.
Rechts:
Buig het ﬂexibele koper eerst
180° naar voren en vervolgens
90° opzĳ.

Het ﬂexibele koper
Iets buigen om verschillen in
hoogte te overbruggen.

afscherming voor het
railsysteem
Breng indien nodig afscherming aan om het railsysteem te
isoleren.

Mi SA 1210

Mi SA 3010
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Mi-verdelers
Bedrading
Voedingsklemmen, FIXCONNECT® insteekklemmen

2-5-polig, voor koperen en aluminium1) leidingen, voor inbouw in
Mi-ledige kasten grootte 2 t/m 8, compleet op inbouwplaat
300 x 300 mm, met bevestigingsschroeven.
Voedingsklem

Mi VE 120, 4-polig
Mi VE 125, 5-polig

Mi VE 240, 4-polig
Mi VE 245, 5-polig

Mi VE 302, 2-polig
Mi VE 303, 3-polig
Mi VE 304, 4-polig

150 mm2

240 mm2

300 mm2

nominaalstroom

250 A

400 A

630 A

aantrekmoment

20 Nm

40 Nm

50 Nm

nominaal
aansluitvermogen

klemmen per pol

2

4

2

4

2

4

type geleider Cu/Alu
sol (rond)

16-50

16-50

25-50

25-50

-

35-70

type geleider Cu/Alu
s (rond), f (ﬂexibel)

16-150

16-70

25-240

25-120

150-300

35-185

type geleider Cu/Alu
sol (sector)

50-150

50-70

50-185

50-120

150-185

95-185

type geleider Cu
s (sector)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

type geleider Alu
s (sector)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

aftakking ﬂexibel
railkoper (c)

Mi VS 100 tot Mi VS 630

Mi VS 100 tot Mi VS 630

Mi VS 630

Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen zie hoofdstuk Techniek.

PE- en N- FIXCONNECT®insteekklemmen

Aansluitvermogen van PE- en N-klemmen

aantal geleiders per pool
Klemmen
Kooiklemmen 25 mm²

Insteekklem 4 mm²

max. aantal
1
1
1
3
3
4
4
1

van - tot max.
2

25 mm , s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2.5 mm2, sol
1.5 mm2, sol

}

}

Getest als aansluitklem voor verschillende geleiders met
dezelfde dwarsdoorsneden voor
gebruik in één circuit

1.5 - 4 mm2, sol

max. aantal

van - tot max.

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2.5 mm2, f
1.5 mm2, f

Let op:getest als
verbindingsklem voor
meerdere aders van
gelĳke doorsnede
voor toepassing in
één stroomketen.

1

1.5 - 4 mm2, f
Zonder andereindhuls;
de kleminrichting moet bĳ het
invoeren van de ader met een
werktuig geopend worden.

Nominaalstroom: 75 A Alle Klemmen zĳn beveiligd tegen zichzelf loskomen.
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Mi-verdelers
Typen geleiders
Aluminium kabels
Klemmen van aluminium
kabels
I. Chemische basisprincipes

II. Keuze van geschikte
klemmen voor het aansluiten van aluminium
kabels

Aluminium bezit in tegenstelling tot koper enkele
materiaaleigenschappen waaraan bĳ de elektrotechniek bĳzondere aandacht moet worden geschonken (zie elektrochemische spanningsreeks/
galvanisch element).

schap zorgt voor een verhoging van de overgangsweerstand tussen de aluminium kabel en
het klemlichaam. De totale klem dan daardoor te
warm worden en in het ergste geval zelfs verbranden.

De bĳzonderheid van aluminium als geleider bestaat uit het feit dat het oppervlak van de aluminium kabel onder invloed van zuurstof onmiddellĳk
een niet-geleidende oxidelaag krĳgt. Deze eigen-

Ondanks deze bĳzondere voorwaarden kunnen
aluminium kabels worden aangesloten wanneer
de klem daarvoor geschikt is en aan de volgende
vereisten bĳ het aansluiten wordt voldaan.

De geschiktheid van klemmen voor aluminium kabels moet bevestigd worden
door de klemfabrikant.
1. Op deze manier voldoen deze klemmen aan de
eisen voor een afgestemde elektrochemische
spanningsreeks Afbraak van het onedele materiaal (Alu) wordt voorkomen.

2. De klem heeft een geschikte vorm en oppervlak
om de vetlaag of een zeer geringe oxidelaag
op de aluminium geleider bĳ het aansluiten te
doorbreken.

III. Vakkundige voorbereiding en behandeling van
aluminium kabels

1
1. Het geïsoleerde kabeleinde moet zorgvuldig
door schaven, bĳvoorbeeld met een mes, ontdaan worden van de oxidelaag. Daarbĳ mogen
geen vĳlen, schuurpapier of borstels worden
gebruikt.

3
3. Vanwege de neiging tot lostrekken van aluminium moeten de klemmen voor inbedrĳfstelling
en na de eerste 200 bedrĳfsuren opnieuw
worden aangehaald (let op het draaimoment).

2
2. Smeer onmiddellĳk na het verwĳderen van de
oxidelaag het kabeleinde in met zuur- en alkalivrĳ
vet, bĳvoorbeeld technische vaseline, en sluit
het meteen aan op de klem. Zo voorkomt u
dat door zuurstof opnieuw een niet-geleidende
oxidelaag ontstaat.

4
4. Herhaal bovenstaande stappen wanneer de
kabel losgemaakt en weer vastgemaakt wordt.
Dat betekent: kabel afschaven, invetten en meteen weer aansluiten, en steeds op een nieuwe
positie aansluiten.
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Mi-verdelers
Routinematige tests voor Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen

Routinematig testprotocol conform IEC 61439-1

Nr.

Type
Inhoud van inspectie
tests*

IEC
61439
Deel

Resultaat
van inspectie

11.2

Ok

IEC
61439
Deel

Resultaat
van inspectie

1
Testengineer

Beschermingsgraad van

1

S kasten / behuizingen (afdichtingen, beschermkappen)

Nr.

4
7

Nr.

Type
Inhoud van inspectie
tests*

S

Opname van
inbouwcomponenten

11.5

Ok

P

Mechanische bediening
(activeringselementen,
vergrendelingen)

11.8

Ok

IEC
61439
Deel

Resultaat
van inspectie

Type
Inhoud van inspectie
tests*

2 S/P Afstanden en kruipafstanden 11.3

Testengineer

Testengineer

7

2

Interne elektrische circuits en
aansluitingen

11.6

Ok

6 S

Aansluitklemmen voor
externe geleiders

11.7

Ok

8 P

Diëlektrische eigenschappen

11.9

>200 MΩ

De afstanden tussen verschillende potentialen moet groter
zijn dan de waarden die worden
vermeld in de tabel 1 van de
norm. Wij raden een minimumafstand van 10 mm aan.

9
PASSION FOR POWER.

GIDS
Ontwerp en constructie
conform EN 61439

De handleiding voor het ontwerpen en
monteren van spanningsschakelinrichtingen
conform EN 61439
voor ENYSTAR-verdeelkasten tot 250 A en Mi
Power verdeelkasten tot 630 A kan worden
gedownload op:

Download via www.hensel-electric.de/61439

www.hensel-electric.de/61439

Nr.

Type
Inhoud van inspectie
tests*

IEC
61439
Deel

Resultaat
van inspectie

3

Bescherming tegen
elektrische schokken en
S/P
betrouwbare werking van
veiligheidscircuits

11.4

Ok

11.10

Ok

9 P

Bedrading, operationele
prestaties en werking

*Type tests S: Visuele inspectie
*Type tests P: Tests met mechanische of elektrische testuitrusting

30

De effectiviteit van mechanische
aandrijvingselementen, vergrendelingen en blokkeringen, met inbegrip van die in verbinding staan
met beweegbare onderdelen,
moeten worden gecontroleerd.

5

Ok

5 S/P

ENYSTAR verdeelkasten tot 250 A en
Mi verdeelkasten tot 630 A

De fabrikant moet voorwaarden
aangeven die moeten worden
aangehouden om de bepaalde
veiligheidsgraad te garanderen.
Controleer of afdichtingen en
afdekkingen zijn geïnstalleerd
volgens de instructies van de
fabrikant.

Testengineer

Geleiders moeten worden gecontroleerd op consistentie met
circuitschema’s en boutverbindingen moeten aselect worden
gecontroleerd.
Er moet gedurende 1 seconde
een industriële frequentie houdtest worden uitgevoerd op alle
circuits conform EN 61439-1 deel
10.9.2.
De testspanning voor spanningsschakelinrichtingen met een
nominale isolatiespanning tussen
300-690 V AC bedraagt 1.890 V.
De testwaarden voor verschillende nominale isolatiespanningen
worden genoemd in tabel 8 van
EN 61439-1.

3

De veiligheidscircuits moeten
worden getest op de betrouwbaarheid van de elektrische
aansluiting.

Mi-verdelers
Testrapport (checklist)

Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC)
Veriﬁcatie conform EN 61439-2
Verdeelkasten bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO)
Veriﬁcatie conform EN 61439-3
Klant: .................................................................................

Ordernummer: .............................................................

Project: .....................................................................................

Werkplaats: .................................................................

Uitgevoerde tests:
Nr.

Type
tests*

Inhoud van inspectie

IEC 61439
Deel

1

S

Beschermingsgraad van kasten /
behuizingen (afdichtingen, beschermkappen)

11.2

2

S/P

Afstanden en kruipafstanden

11.3

3

S/P

Bescherming tegen elektrische schokken
en betrouwbare werking van veiligheidscircuits

11.4

4

S

Opname van inbouwcomponenten

11.5

5

S/P

Interne elektrische circuits en aansluitingen

11.6

6

S

Aansluitklemmen voor externe geleiders

11,7

7

S/P

Mechanische bediening
(activeringselementen, vergrendelingen)

11.8

8

S/P

Diëlektrische eigenschappen

11.9

Resultaat van
inspectie

MΩ

Er moet gedurende 1 seconde een industriële frequentie houdtest worden
uitgevoerd op alle circuits conform EN 61439-1 deel 10.9.2. De testspanning voor spanningsschakelinrichtingen met een nominale isolatiespanning
tussen 300-690 V AC bedraagt 1.890 V. De testwaarden voor verschillende
nominale isolatiespanningen worden genoemd in tabel 8 van IEC 61439-1.
Daarnaast is op schakelinrichtingen met een beveiliging in de voeding
en een nominale spanning tot 250 A het volgende van toepassing:
Meting van de isolatieweerstand met een isolatietester bĳ een spanning van
ten minste 500 V DC. De test wordt uitgevoerd bĳ een isolatieweerstand
van ten minste 1000 Ω / V.
9

P

Bedrading, operationele prestaties en werking

Testengineer

Testspanningswaarden

V AC

Isolatieweerstand

Ω/V

11.10

S - Visuel inspectie
P - Tests met mechanische of elektrische testuitrusting
Installateur: .............................................................................

Testinspecteur: ........................................................

Datum: .................................................................................

Datum: .......................................................................

www.hensel-electric.de/61439
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Fabrikant identiﬁcatie

Het bedrĳf / de paneelbouwer dat / die verantwoordelĳk is voor
de kant en klare verdeelinrichting wordt beschouwd als zĳnde de
fabrikant (EN 61439-1).
Bĳ oplevering en beoordeling van de verdeelinrichting door middel
van een routinematige veriﬁcatie moet een fabrikantlabel worden
bevestigd.
Dit moet leesbaar zĳn bĳ aansluiting van het systeem.

Keurmerk fabrikant

Voorbeeld

- Naam of merknaam fabrikant
- Type, naam of ID-nummer
- Datum van productie
- Toegepaste norm
IEC 61439-2/-3 / EN 61439-2/-3

HENSEL voegt een fabrikantkeurmerk toe aan alle
veiligheidsschakelaarkasten.

Installatiebon:
Systeemfabrikant
98 01 994

volledig label.
Bevestig goed

zichtbaar op de buitenkant
van de constructie.
Bescherm met bijgesloten beschermende folie.

Fabrikant:

Elektro Meister
Musterstraße 123
58764 Musterhausen

Bestelling

20130815
IEC 61439 DIN EN 61439 -

2

Datum

01/15

HENSEL voegt een fabrikantkeurmerk toe aan alle veiligheidsschakelaarkasten.

32

Mi-verdelers
Verklaring van overeenstemming
(Checklist voor de fabrikant van de verdeelinrichting)

De fabrikant van de verdeelinrichting voert ten slotte een
overeenstemmingsbeoordeling uit conform LVD2014/35EU.

Verklaring van
overeenstemming
Tot slot kan de CE-verklaring van overeenkomst (blad 3) worden
opgesteld. Beide formulieren kunnen worden bewerkt
en zĳn beschikbaar gesteld om te downloaden via
www. hensel-electric.de/61439.

Dit is mogelĳk op basis van de checklist voor de
overeenstemmingsbeoordeligsprocedure (blad 2).

Verklaring van EC-overeenstemming

Checklist voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedure (blad 2)

Bedrijf:

blad 3

Hierbij verklaren wij (naam fabrikant)

Stempel

Stempel

Order:
Project:
Type:

Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting
Verdeelkast, bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO) conform EN 61439-3

Vermogensschakel-en-verdeelinrichting (PSC),
ontwerpveriﬁcatie conform EN 61439-2

dat wij er volledig verantwoordelijk voor zijn dat het volgende product
Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting (PSC)
(aanduiding, type, catalogus- of ordernummer)

1. Technische documentatie
Omvang van Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

waarnaar deze verklaring verwijst, in overeenstemming is met en geproduceerd is conform de volgende
norm(en).

Catalogus of andere documentatie van de originele fabrikant van de laagspanningsschakelinrichting
(belangrijke inhoud: Naam en adres van de originele fabrikant en type ontwerp, van toepassing zijnde

Laagspanningsschakelinrichting en vermogensschakelinrichting

norm. Beschrijving van het product)
Constructie en installatie-instructies van de de originele fabrikant.

Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen (PSC) conform EN 61439-2

Circuitschema, montagetekeninge, onderdelenlijst

Verdeelkast, bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (DBO) conform EN 61439-3

Uitvoering van de routinematige test conform EN 61439-1
Rapport voor routinematige veriﬁcatie (blad 1) maakt deel uit van de documentatie.

Het aangeduide product komt overeen met de vereisten van de volgende Europese richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35 EU

Omvang Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
Aanvulling van de technische documentatie door documenten van de fabrikant voor alle elektronische
uitrustingen en apparatuur met inbegrip van elektronica (constructie- en installatie-instructies).

Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU, bijv. in
elektronische uitrustingen, geïnstalleerd in spanningsschakelinrichtingen confom EN 61439-1

Verklaring van overeenstemming van de fabrikant van de uitrusting, die de overeenstemming van het
product met de vereisten van de EMC-richtlijn bekrachtigt. Opmerkingen in de bijgaande documentatie
moeten gelijkelijk worden gemaakt.

(Bevestigen van CE-keurmerk*):

2. Verklaring van overeenstemming (zie blad 2)

(Datum)

*) Bevestig goed zichtbaar en in combinatie met fabrikantkeurmerk op de laagspanningsinrichting of de verdeelkast, indien nodig, leesbaar
na het openen van het luik.

3. Bevestig het CE-keurmerk (zie blad 2)

De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd:

(plaats en datum van afgifte):

(naam en handtekening of vergelijkbare markering
door een bevoegde persoon)

Krachtens deze verklaring van overeenstemming garandeert de fabrikant hij de genoemde richtlijnen en normen naleeft.


(plaats/datum van uitgifte)



(naam en handtekening of vergelijkbare markering door een bevoegde persoon)

_ Vink aan wat van toepassing is.
Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

CE-keurmerk
De wetgeving op veiligheid van verdeelinrichtingen schrĳven voor
dat er ook een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure moet
worden uitgevoerd voor constructies. Deze dient om aan te tonen
dat de constructie voldoet aan de geldende regels en aan de
betreffende veiligheidsnormen.

Deze verklaring van overeenstemming voldoet aan DIN EN 17050-1 "Algemene criteria voor verklaring van overeenstemming leverancier".

_

Vink aan wat van toepassing is.

Beschikbaar gesteld door Gustav Hensel GmbH & Co. KG, te downloaden via www.hensel-electric.de/61439

CE-keurmerk bevestigen
Fabrikant:

Elektro Meister
Musterstraße 123
58764 Musterhausen

Bestelling

20130815
IEC 61439 DIN EN 61439 -

2

Datum

01/15

Derhalve moet een verklaring van overeenstemming worden
aangemaakt en moet het CE-keurmerk op de verdeelkast
worden bevestigd.
Het produceren van een nieuw product op basis van reeds
bestaande, geproduceerde producten, maakt een fabrikant uit!
w
www.hensel-electric.de/61439
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Verklaring van overeenstemming

Erklärung
der EG-Konformität
Declaration of EC-Conformity

Nr./No. K 2010b

Das Produkt,
The product
Typ / Type:

Mi-Verteiler
Mi-Distributor
Typ / type: Mi ....

Hersteller:
Manufacturer

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt

Beschreibung:
Description:

Niederspannungs-Schaltgerätekombination „PSC“
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies “PSC”

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):
Norm / Standard:

DIN EN 61439-2
IEC 61439-2
EN 61439-2

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive 2006/95/EC
EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von
Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH & Co. KG ist Mitglied von ALPHA im VDE. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung
des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s declaration of
conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA at VDE. The declaration is world-wide valid as the
manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.
Jahr der Anbringung der
CE-Kennzeichnung:
Year of affixing CE-Marking.
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2012

31.03.2015

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Conformiteitsverklaring kan worden gedownload op:
O. Gutzeit
- Technische Geschäftsleitung - Technical Managing Director 34

w
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Aantekeningen
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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 1128 10.16/1/11

made in GERMANY
since 1931

