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Overzicht 
behuizingswanden

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 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 grant 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
Wegschaalstraat 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



 
DK-kabeldozen
Behuizingswanden

Wand 1

1 x M 20

Wand 2

1 x M 20/25

Wand 3

2 x M 20

Wand 4

2 x M 20/25

Wand 5

1 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 6

2 x M 25/32

Wand 7

2 x M 32

Wand 8

2 x M 32/40

Wand 9

2 x M 40

Wand 10

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 11

2 x M 20/25

1 x M 32/40

Wand 12

1 x M 20/25

1 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 13

1 x M 20/25

2 x M 40/50

Wand 14

3 x M 25/32

Wand 15

2 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 16

3 x M 32/40

Wand 17

4 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 18

4 x M 25

3 x M 40/50

Wand 19

8 x M 32

4 x M 40/50

Wand 20

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Wand 21

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Wand 22

1 x elastisch 

afdichtings-

membraan

Wand 23

2 x elastisch 

afdichtings-

membraan

Wand 24

3 x elastisch 

afdichtings-

membraan

Wand 25

1 x uittrek-

systeem

Wand 26

2 x uittrek-

systeem

Wand 27

3 x uittrek-

systeem

Wand 28

4 x uittrek-

systeem

 
Installatieverdelers
Behuizingswanden

Wand 1  (180 mm)

Wandopening: 

100 x 80 mm

Wand 2  (270 mm)

Wandopening: 

190 x 80 mm

Wand 3  (360 mm)

Wandopening: 

280 x 80 mm

Wand 4  (540 mm)

Wandopening: 

2 x 190 x 80 mm

 
Mi-verdelers
Behuizingswanden 
met metrische kabelinvoer

Wand 1

1 x M 20

1 x M 32/40

Wand 2

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Wand 3

4 x M 25

3 x M 40/50

Wand 4

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Wand 5

8 x M 32

4 x M 40/50

Behuizingswanden met 
afdichtingsmembranen

Wand 1

3 x ø 7-16 mm

Wand 2

4 x ø 7-16 mm

1 x ø 10-20 mm

Wand 3

4 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 4

8 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 5

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

Wand 6

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

8 x ø M 20

KV-verdeelkast
Behuizingswanden met 
metrische kabelinvoer

Wand 7

1 x M 20

Wand 13

2 x M 20

1 x M 25/32

Wand 14

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 15

4 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 16

2 x M 20

2 x M 25

1 x M 32/40

Wand 17

4 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 18

12 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 19

4 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 20

6 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 21

2 x AVS 16/

EVS 16

Overzicht behuizingswanden
De behuizingswanden zijn gecategoriseerd aan de hand van de wandsymbolen 

die aan elk product zijn toegewezen. Met de getallen 1  wordt aangegeven om 

welke wand het gaat.

Wand
4

6
5 5



Dank zĳ  een consequente kwaliteitsfi losofi e 

zĳ n de merkproducten van Hensel 

wereldwĳ d in de meest uiteenlopende 

branches toegepast. Ze worden niet 

alleen als standaardproducten gebruikt 

in allerlei soorten installaties, maar 

vanwege hun stabiele constructie en 

robuuste vormgeving worden ze vooral 

in veeleisende omgevingen ingezet. De 

positieve geluiden van de markt en de 

tevredenheid van onze klanten spreken 

voor zich.

Tevreden klanten 
zĳ n de beste referentie

De hoge kwaliteit van de Hensel-producten 

biedt maximale bescherming tegen 

ongelukken met stroom en corrosie. Ze zĳ n 

bestand tegen UV-stralen, stoten, stof en 

water.

Hitte, kou, vocht of vervuilde lucht: de 

merkproducten van Hensel kunnen 

probleemloos worden gebruikt onder 

extreme omgevingssituaties en in 

veeleisende omgevingen.

Nominale stroom:
max. 16 A

Inzetgebied:
voor de onbeschermde 

installatie in de open lucht

Kleur:
Kiezelgrĳ s, RAL 7032

Beschermingsgraad:
IP 65

Beschermingsgraad:
bĳ  gebruik van ADM

IP 65

Beschermingsklasse:
II, dubbelgeïsoleerd

Materiaal:
Duroplast

Materiaal:
Hardpapier

Materiaal:
Polyamide

Materiaal:
Polycarbonaat

Materiaal:
Polypropyleen

Materiaal:
Polystyrol

Materiaal:
Polyvinylchloride

Materiaal:
Plaatstaal

Materiaal:
Thermoplastisch elastomeer

Materiaal:
Roestvrĳ  staal

Bepaalde eigenschappen van de 

producten worden weergegeven met 

grafische elementen. De betekenis 

vindt u in de tabel.

Betekenis van 
de pictogrammen



Inhoud

DK-kabeldozen

1,5 tot 240 mm2, IP 54-67

KV-verdeelkasten

3 tot 54 modulen, IP 54-65

Installatieverdeler met klep

tot 250 A, IP 66

Mi-energieverdeler

tot 630 A, IP 54-65

Kabelinvoersystemen

Technische informatie

Typelijst

Laagspanningsverdeelinrichting

tot 5000 A, IP 30-65

 17-124

 125-166

 167-254

 255-388

 389-412

 439-466

 467-476

 413-438

5
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Een innovatief programma met moderne 

installatie- en verdeelsystemen heeft 

Hensel tot een toonaangevend bedrĳ f 

gemaakt op het gebied van het beveiligen, 

aftakken, verdelen en omzetten van 

elektrische energie. Met op maat gemaakte 

producten die speciaal aan de eisen van 

nationale en internationale toepassingen 

voldoen, garanderen we gebruikers een 

hoge bruikbaarheid van onze producten. 

De tevredenheid van onze gebruikers is de 

maatstaf van onze activiteiten.

Voorsprong door 
innovatie en kwaliteit

Hoofdvestiging 

Lennestadt

Om onze klanten ook in de toekomst een 

marktvoorsprong te garanderen, investeert 

Hensel steeds in ontwikkeling, productie 

en de (bĳ -)scholing van medewerkers. 

We komen de steeds toenemende eisen 

aan de IT-systemen in het tĳ dperk van 

internet, snelle reactietĳ den en uitgebreide 

bereikbaarheid tegemoet door steeds 

te investeren in een gegarandeerde 

systeembeschikbaarheid.

We spelen al lange tĳ d een bepalende 

rol bĳ  de ontwikkeling van nationale en 

internationale normen en we kunnen op die 

manier waardevolle knowhow toevoegen 

aan onze ontwikkelingsactiviteiten. 

Zo wordt het hoge kwaliteitsniveau van 

onze producten verder uitgebreid en veilig 

gesteld voor de toekomst.

Ontwikkeling en kwaliteit



7777

We worden als internationaal opererende 

bedrĳ vengroep ondersteund door 

competente partners uit Duitsland en 

andere landen. Onze dochterbedrĳ ven, die 

zich in Tsjechië, Hongarĳ e en Polen, evenals 

Rusland, India, Turkĳ e en China bevinden, 

zorgen voor lokale aanwezigheid en zeer 

korte lĳ nen.

Lokaal geworteld, 
internationaal georiënteerd

Zo bouwen we aan ons wereldwĳ de 

zakelĳ ke netwerk, waarvan het zwaartepunt 

zich in Duitsland, Europa en Azië bevindt: 

een netwerk van competentie. Daarbĳ  

profi teert u van hoge effi ciëntie en 

snel, deskundig advies. Dat geeft u het 

doorslaggevende concurrentievoordeel.

Het bedrĳ f

Dochterondernemingen in Duitsland:

Hensel Kunststoff-Technik 

GmbH & Co. KG (HKT)

Kirchhundem-Würdinghausen

Hensel Metalltechnik 

GmbH & Co. KG (HMT) Siegen

Hensel Schaltanlagenbau 

GmbH & Co. KG (HSG) Grimma 

(bij Leipzig)

Dochterondernemingen in andere 
landen:

Tsjechië
Hensel s.r.o.

www.hensel.cz

Hongarĳ e
Hensel Hungaria Villamossági Kft

www.hensel.hu

Polen
Hensel Polska Sp. z o. o.

www.hensel.com.pl

India
Hensel Electric India Pvt. Ltd

www.hensel-electric.in

Turkĳ e
Hensel Electric Turkey Ltd.

www.hensel-electric.com.tr

Volksrepubliek China
Hensel (Qingdao)

Electrical Installation and Distribution 

Systems Co. Ltd

www.hensel-electric.cn

Rusland
OOO Hensel + Mennekes Elektro

www.hensel-mennekes.ru

www.hensel-electric.ru

Made in Germany
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Dankzĳ  een consequente kwaliteitsfi losofi e 

worden de merkproducten van Hensel 

wereldwĳ d in de meest uiteenlopende 

branches toegepast. Ze worden niet 

alleen als standaardproducten gebruikt 

in allerlei soorten installaties, maar 

vanwege hun stabiele constructie en 

robuuste vormgeving worden ze vooral 

in veeleisende omgevingen ingezet. 

De positieve geluiden van de markt en de 

tevredenheid van onze klanten spreken 

voor zich.

Tevreden klanten 
zĳ n de beste referentie

De hoge kwaliteit van de Hensel-producten 

biedt maximale bescherming tegen 

ongelukken met stroom en corrosie. Ze zĳ n 

bestand tegen UV-stralen, stoten, stof en 

water.

Hitte, kou, vocht of vervuilde lucht: de 

merkproducten van Hensel kunnen 

probleemloos worden gebruikt onder 

extreme omgevingssituaties en in 

veeleisende omgevingen.

Referenties
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Hensel-producten zorgen voor elektrische zekerheid in

 Banken en verzekeringsgebouwen

 Bergbouw

 Bedrĳ ven waar metaal, hout of papier wordt verwerkt

 Bedrĳ ven waar water en afvalwater wordt verwerkt 

 Recreatie- en handselcentra

 Hotels en bioscopen

 Industrie-, bedrĳ fs- en utiliteitsgebouwen

 Elektriciteitscentrales 

 Ziekenhuizen en klinieken

 Koelbedrĳ ven

 Landbouw

 Marine omgevingen

 Fotovoltaïsche installaties

 Scholen en universiteiten

 Stadiums en sportcentra

 Tankstations en pipelines

 Telecommunicatie

 Tunnel- en wegenbouw

 Gebouwen voor de verkeersinfrastructuur 

 Woningbouw 

 Cementfabrieken

  en overal waar elektrische energie moet worden beveiligd, 

afgetakt, verdeeld en omgezet moet worden.

Referenties
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Altĳ d een beslissende stap 
voorsprong

De producten die Hensel ontwikkelt, 

produceert en verkoopt voor elektro-

installaties en verdeelsystemen, zĳ n 

geschikt voor uiteenlopende lastige 

installatietaken in elektrotechnische 

apparatuur: in bedrĳ fs- en 

industriegebouwen, bĳ  buitengebruik 

en in fotovoltaïsche installaties die aan 

de norm voldoen.

Door onze klantgerichtheid en onze 

actieve medewerking in normeringsgremia 

lukt het ons steeds weer nieuwe en 

actuele toepassingsgebieden voor onze 

producten te vinden, bĳ voorbeeld de 

scheepvaart, de verdelingstechniek voor 

elektrische tankstations of meters voor 

wooncomplexen in China.

Hensel staat voor 
bewezen kwaliteit:

Veroudering van kunststoffen 

EMV-tests 

Ontvlambaarheid 

Verwarmingsgrenzen 

Functietests 

IP-bescherming  

(Bescherming tegen stof en water)  

Stootvastheid 

Hittebestendigheid 

Corrosiebescherming 

Om optimale productievoorwaarden te 

kunnen garanderen, beschikt Hensel op 

vier Duitse productievestigingen over een 

groot park aan moderne machines en 

installaties.

Daartoe behoren krachtige 

spuitgietmachines voor kunststof en het 

gebruik van de nieuwste technologie 

in de metaalverwerking en -bewerking. 

Oppervlakcoating en montage-installaties 

voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Modernste techniek,
slimme logistiek

Een competente afdeling werktuigbouw 

met hooggekwalifi ceerde medewerkers 

zorgt voor de meest actuele stand 

van de techniek bĳ  de spuitgiet- en 

metaalbewerkingswerktuigen.

Een slimme logistiek zorgt voor een 

optimale en voordelige levering aan klanten.

Producten en productie
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Service

Partner op locatie 10

Seminars 11

Beurzen/mobiele Hensel-showroom 12

Internet en digitale communicatie 13

Ontwerphulpmiddelen 14
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Voorbeeld:

Laagspanning halogeenverlichting - 

5 openingen voor invoertulen M 12 in de 

onderste wand van de kabeldoos 

Voorbeeld:

aftakking antenne -

3 openingen voor invoertulen M 12 in 

de onderste wand van de kabeldoos 

Beschrijft u uw specifieke wensen en 

ideeën aan onze specialisten, wij zorgen 

ervoor dat voorstellen voor de oplossing 

- afgestemd op uw aanvraag - verwerkt 

worden. Hoe gedetailleerder uw aanvraag 

(bijvoorbeeld met behulp van schetsen e.d.) 

is, des te sneller kunnen wij u een duidelijke 

en voordelige oplossing aanbieden.   

Op maat gemaakte behuizingen naar 

wens van de klant voor individuele 

toepassingen

Door bijzondere uitvoeringen buiten de 

seriematige productie om, kan aan speciale 

technische eisen aan kabeldozen worden 

voldaan. 

Deze individuele en klantspecifieke 

oplossingen ontwerpen en fabriceren wij 

graag voor u. Onze speciale uitvoeringen 

voldoen natuurlijk aan de geldende 

normen. 

Uw voordeel:

 individuele ronde of hoekige uitsneden in 

de behuizingswand

 voorgemonteerde kabelinvoeren in de 

behuizingen

 voorgemonteerde individuele klemmen in 

de behuizingen 

Oplossingen op maat

Service

Minimale oplage voor speciale 

uitvoeringen: 100 stuks per opdracht
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Seminars en trainingen bij de fabriek

Hensel en zijn vertegenwoordigers kunnen 

in uw regio trainingen en seminars geven. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden 

de belangrijkste technische functies 

en kenmerken getoond, besproken en 

uitgelegd en in sommige gevallen in de 

praktijk gedemonstreerd.

Hooggekwalificeerd personeel 

met praktische ervaring, kleine 

producttentoonstellingen en toepassingen 

en referenties uit de hele wereld helpen u 

in korte tijd veel te weten te komen over de 

producten en de voordelen ervan.

Altijd goed geïnformeerd

Tijdens de training kunt u vragen stellen 

en praktische problemen naar voren 

brengen.

Hensel-seminars en trainingen bieden 

u een goede kans om uw kennis te 

vergroten en uw concurrenten een stap 

voor te blijven.

Vraag uw plaatselijke leverancier naar de 

volgende seminars in uw regio.
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Mobiele Hensel-showroom
Regelmatig informeren wij u ook op 

locatie. Met de mobiele Hensel-showroom, 

die gevuld is met alle belangrijke 

systeemoplossingen én de nieuwe 

ontwikkelingen van dat moment, komen wij 

graag bij u langs.  

Lokaal geworteld, 
internationaal georiënteerd

Beurzen

Een succesvolle klantenservice omvat ook 

het deelnemen aan vakbeurzen en tentoon-

stellingen.

Naast Light + Building in Frankfurt en 

Elektrotechniek in Utrecht zijn ook de 

regionale elektrotechnische vakbeurzen in 

binnen- en buitenland van groot belang 

voor zowel installateurs als voor Hensel.

Wij verheugen ons op uw bezoek!
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Inhoud:

 producten met technische details 

 service 

 het bedrijf Hensel en historie

 referentieprojecten 

 carrière 

 contact 

 actueel 

 artikellijst

 producten snelzoeken 

  online bestelformulier voor 

brochures en service 

 downloaden van:

 - prijslijsten

 - productbeschrijvingen

 - conformiteitsverklaring

 - verdere documentatie

Internet
Het doel van onze website is op elk 

moment de recentste informatie over ons 

bedrijf en onze producten te bieden aan 

bijvoorbeeld installateurs, medewerkers 

van elektrogroothandels, bedrijfstechnici 

en ontwerpers.

Bekijk de actuele informatie op onze 

homepage via:

www.hensel-electric.de
www.hensel-electric.nl

Hensel-nieuws op Facebook!

facebook.com/henselelectric

Volg ons op Twitter!

twitter.com/henselelectric

Communicatie -
altijd goed geïnformeerd

Mobiele catalogus
Hensel-webpagina's voor uw 

smartphone

Vanaf nu kunt u onze website probleemloos 

bezoeken vanaf uw smartphone. Met een 

mobiele webbrowser kunt u de internetsite 

openen. De mobiele catalogus is speciaal 

voor smartphones gemaakt. Alle informatie 

wordt u compact en overzichtelijk 

weergegeven, op een geschikte 

beeldschermgrootte.

QR-codes
Informatie oproepen, opslaan en delen met slechts één klik

QR-codes zĳ n vierkante, tweedimensionale streepjescodes die tekst, links en 

telefoonnummers kunnen bevatten. Met een smartphone en readersoftware kan deze 

informatie worden weergegeven. De readersoftware is gewoonlĳ k gratis. QR-codes 

vindt u ook in deze catalogus Scannen deze QR-code en bekĳ k met één klik de 

ENYSTAR-montagefi lm op uw smartphone.

Hensel-video's op YouTube!

youtube.com/henselelectric
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Alle planningshulpmiddelen kunnen op internet worden besteld op 

www.hensel-electric.de de kop ”service“ of rechtstreeks bĳ 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Industrial Electrical Power Distribution Systems

Altenhundem, Gustav-Hensel-Str. 6, D-57368 Lennestadt, 

Duitsland

Telefoon: +49 - (0) 2723/609-0, Fax: +49 - (0) 2723/60052

E-mail: info@hensel-electric.de, 

www.hensel-electric.de, www.hensel-electric.nl

De configurator ENYGUIDE 

ondersteunt het maken van 

ontwerpschema's:

- online via internet 

- of offl ine 

www.enyguide.nl

ENYGUIDE is een professionele 

ontwerphulp, waarmee 

installateurs snel en gemakkelĳ k 

montagetekeningen en stuklĳ sten 

kunnen maken op de computer.

Professionele 
project engineering

Net zo snel en gemakkelijk als ENYSTAR 

is ook de nieuwe configurator ENYGUIDE, 

waarmee installateurs zonder een 

omslachtige programma-installatie op de 

computer montagetekeningen en stuklijsten 

kunnen maken. 

Met de professionele ontwerphulp kan 

de verdeler worden weergegeven als 

gedetailleerde 3D-afbeelding voor de 

eindklant of exploitant en als 2D-afbeelding 

voor de installateurs. De gebruiker kan 

via diverse weergaveniveaus kiezen 

voor verschillende montage-elementen, 

afdekkingen en deuren. 

ENYGUIDE bepaalt automatisch welke 

accessoires nodig zijn en hoeveel 

wandverdelers of afsluitplaten voor de 

kastwanden nodig zijn. 



17

 DK-kabeldozen 
  

DK-kabeldozen
- 1,5 tot 240 mm²

- beschermingsgraad IP 54-67

-  DK-kabeldozen zijn VDE gekeurd volgens de nieuwe internationale norm 

DIN EN 60670-22 / IEC 60670-22

i

Montagevideo
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 DK-kabeldozen 
 Inhoud 

Overzicht kabeldozen 18 - 21

Behuizingswanden         22

Wanden zonder uitbreekpoorten
1,5 tot 50 mm2

IP 65

wanden zonder uitbreekpoorten, kabelinvoeren kunnen individueel geboord worden

- zonder klemmen 35 - 38

- Accessoires 39 - 41

Met or zonder klemmen
1,5 tot 240 mm2

IP 65/IP 55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- met klemmen voor koperleidingen 26 - 31

- zonder klemmen 32 - 33

Med FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor koperleidingen 
1,5 tot 16 mm2

IP 65/IP 55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  24

Met klemmen voor geleiders van aluminium en koper
1,5 tot 240 mm2

IP 65/55

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 52 - 58  

Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen en geïntegreerde M20-schroefdraad
up to 4 mm2

IP 55 / IP 65 met ADM

- zonder klemmen  43

- met klemmen voor koperleidingen  43

Kabelinvoeria uitbreekpoorten voor kabelkanaal- en buisinstallatie
1,5 tot 4 mm2

IP 54

- met klemmen voor koperleidingen  45  

- zonder klemmen, accessoires  46

Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen
1,5 tot 4 mm2

IP 55

- met klemmen voor koperleidingen, grijs RAL 7035  48

- zonder klemmen, grijs RAL 7035  48

- met klemmen voor koperleidingen, wit RAL 9016  49

- zonder klemmen, wit RAL 9016  49
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 DK-kabeldozen  
Inhoud 

'Weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
1,5 tot 50 mm2

IP 66

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- met / zonder klemmen, grijs RAL 7032, zwart RAL 9011 60 - 67

kastenwanden zonder uitbreekpoorten  

- zonder klemmen, grijs RAL 7032, zwart RAL 901 69 - 72

Met functiebehoud 

0,5 tot 16 mm2

IP 65 / IP 66

- materiaal: duroplast, met meegeleverde invoertulen, IP 65 89 - 90, 94

- materiaal: plaatstaal, kabelinvoer via gemonteerde invoertulen, IP 66 91 - 94 

Bijzondere toepassingen
1,5 tot 25 mm2

IP 55 / IP 65

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- voor noodverlichting 96

- voor potentiaalvereffening 97

Met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
1,5 tot 4 mm2

IP 65

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten   99 - 101

Accessoires 103 - 110

Nadere informatie en planningshulp (bijv. CAD-onderdeelbibliotheken) 

vindt u op het internet onder www.hensel-electric.de 

Technische gegevens 112 - 123

"Waterdicht" - voor onbeschermde buitenopstelling
1,5 tot 10 mm2 

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

- om in te gieten, grijsRAL 7032, zvart RAL 9011    75 - 79

Voor offshore toepassingen
1,5 tot 35 mm2

IP 66 / IP 67

kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

- met / zonder klemmen 81 - 85

wanden zonder uitbreekpoorten  

- zonder klemmen 86 - 87

NIEUW
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 DK-kabeldozen    
Selectiecriteria 

Toepassingen Functies
aftakken en 
verbinden van Cu-
leidingen

aftakken en 
verbinden van 
Cu-geleiders

 in droge ruimtes
 in vochtige ruimtes
  beschermd in buitenopstelling 

(uitleg in de technische specifi caties)
 op brandbare gebouwdelen
 in gebouwen met voorkomende brandbare stoffen 
  in brandgevaarlijke omgeving

Pagina's 24-50 Pagina's 52-58

 kabelkanaalinstallaties Pagina's 45-46

 Functiebehoud Pagina's 89-94

 „waterdicht” voor onbeschermde buitenopstelling Pagina's 75-79

    onbeschermd in buitenopstelling 
   verbeterd gedrag bij brand 

„moeilijk ontvlambaar“ en „halogeen vrij“ 

Pagina's 60-72

   voor Offshore Pagina's 81-87

   noodverlichting
 DIN VDE 0100
E DIN VDE 0108-100

Pagina 96

 kabeldoos met potentiaalvereffeningsrail Pagina 97

 Det Norske Veritas toelating
 Germanischer Lloyd
 Russian Maritime Register of Shipping

Pagina's 60-72

PA
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 DK-kabeldozen    
Selectiecriteria 

verbinden van 
fl exibele en massieve 
geleiders

samenvoegen van 
meerdere stuurleidin-
gen in één stuurkabel

2 stroomkringen in één 
doos

Zonder klemmen wanden zonder uit-
breekpoorten

Pagina's 52-53

Pagina's 99-101

Pagina's 99-101 Pagina's 45-46

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Pagina's 32-33, 

Pagina's 35-38,

Pagina 43 

Pagina's 46, 48, 49

Pagina's 62-63 

Pagina's 66-67,

Pagina's 69-72, 

Pagina's 84-87

Pagina 96 

Pagina's 35-36

Pagina's 37-38,

Pagina's 69-72, 

74-75,

Pagina's 86-87

Pagina's 45-46

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Pagina 46

Pagina's 62-63

Pagina's 66-67

Pagina's 69-72

Pagina's 69-72

Pagina's 86-89 Pagina's 86-87

Pagina's 62-63, 66-67

Pagina's 69-70, 71-72

Pagina's 69-72, 86-87
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 DK-kabeldozen  
Overzicht behuizingswanden 

Toewijzing van de kastwanden
De behuizingswanden zijn gecategoriseerd aan de hand van de wandsymbolen 

die aan elk product zijn toegewezen. Met de getallen 1  wordt aangegeven om welke wand het gaat.
Wand

4

6
5 5

Wand 18

4 x M 25

3 x M 40/50

Wand 19

8 x M 32

4 x M 40/50

Wand 20

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Wand 21

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Wand 22

1 x elastisch 

afdichtings-

membraan

Wand 23

2 x elastische 

afdichtings-

membraanen

Wand 24

3 x elastische 

afdichtings-

membraanen

Wand 1

1 x M 20

Wand 2

1 x M 20/25

Wand 3

2 x M 20

Wand 4

2 x M 20/25

Wand 5

1 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 6

2 x M 25/32

Wand 7

2 x M 32

Wand 8

2 x M 32/40

Wand 9

2 x M 40

Wand 10

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 11

2 x M 20/25

1 x M 32/40

Wand 12

1 x M 20/25

1 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 13

1 x M 20/25

2 x M 40/50

Wand 14

3 x M 25/32

Wand 15

2 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 16

3 x M 32/40

Wand 17

4 x M 25/32

1 x M 40/50

Wand 25

1 x uittrek-

systeem

Wand 26

2 x uittrek-

systeem

Wand 27

3 x uittrek-

systeem

Wand 28

4 x uittrek-

systeem
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 DK-kabeldozen  
met klemmen in steektechniek
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Veel ruimte voor bedrading: mogelijk-

heid tot kabelgeleiding zowel onder de 

draagrails door als tussen de klemmen.

 Diverse soorten aders – zowel massieve 

als flexibele – kunnen via eenzelfde klem 

met elkaar worden verbonden.

 Kabels kunnen bij ingebouwde klemmen 

rechtstreeks worden aangesloten en 

losgekoppeld.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
met klemmen in steektechniek 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KC 9045 

     

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 1,5-4 mm² sol/f, 

klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  32 A 

   

139

1
1
9

70

 KC 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   2,5-10 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 2,5-10 mm² r/f
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  50 A 

98

1
6
0

200

 KC 9355 

     

Wand
13

13
15 15

   2,5-16 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 2,5-16 mm² r/f
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  76 A 

117260

2
1
0
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 DK-kabeldozen  
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Variabele klemmendragerposities 

(5 posities) met moderne klemmen-

techniek

 Meegeleverde toebehoren als vermeld:

Invoertulen ESM = IP 55

 Hensel kabeldozen zijn met de kabelwar-

tels AKM/ASM tot IP 65 standaard ook 

voor hogere belasting inzetbaar.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C / 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9125 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

98 61

9
8

 K 9065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

   

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

   

82167

1
2
5

 K 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

   

98

1
6

0

200

 K 9502 

     

Wand
12

12
17 17

   10-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

   

3
1
0

210 117

 K 9355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

117

2
6
0

210
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9504 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen (zie 

hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117

 K 9505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen (zie 

hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117

 K 7055 

    

Wand
20

20
21 21

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 7004 

    

Wand
20

20
21 21

   16-70 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  216 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 7005 

    

Wand
20

20
21 21

   16-70 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  216 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 1204 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

kabels kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 1205 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 2404 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 2405 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar be-

hoefte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9120 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   met buitenliggende bevestiging
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98 61

9
8

 K 9060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

139

1
1
9

70

 K 9100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

82167

1
2
5

 K 9250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98

1
6
0

200



33

 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

117260

2
1
0

 K 9500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, AKM/ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

   

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 Kabelinvoer kan individueel 

geboord worden

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 D 8020 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

5388

8
8

 D 8120 

       

   zonder klemmen
   met buitenliggende bevestiging
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

5388

8
8

 D 8040 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

   

98 58

9
8

 K 8060 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

   

139

1
1
9

70

 K 8100 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

   

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 8250 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   

98

1
6
0

200

 K 8350 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   

117260

2
1
0

 K 8500 

       

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   voor beschermde buitenopstelling  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

   
3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 0100 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

1
5
0

 K 0200 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

3
0
0

 K 0300 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

4
5
0

 K 0400 

       

   met transparant deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Wanden zonder uitbreekpoorten 

 K 0101 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

1
5
0

 K 0201 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

3
0
0

 K 0301 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

300 170

4
5
0

 K 0401 

       

   met ondoorzichtig deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale stroom  voor elektrische 

inbouwapparaten tot 63 A 

 Wanddikte onderdeel  3,5 mm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi TS 15   

 DIN-rail
Lengte 134 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 1
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
134

 Mi TS 30   

 DIN-rail
Lengte 284 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 1 tot 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
284

 Mi TS 45   

 DIN-rail
Lengte 434 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 3
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
434

 Mi TS 60   

 DIN-rail
Lengte 584 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 4 en 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
584

 Mi MP 1 

    Montageplaat
B 259 x H 115 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 1, 2, 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

259

11
5

 Mi MP 2 

    Montageplaat
B 265 x H 265 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 2 tot 8
   met bevestigingsschroeven  

265

2
6
5
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi MP 3 

    Montageplaat
B 265 x H 415 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

4
1
5

265

 Mi MP 4 

    Montageplaat
B 265 x H 565 mm 
   Materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 4, 8
   met bevestigingsschroeven  

5
6
5

265

 Mi PL 2   

 Verzegelkap 
   2 verzegelkappen voor het ombouwen van de dekselsluitingen  

 Mi SR 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen 
met handbediening naar gereedschaps-
bediening 
   4 afdekkingen voor sluitingen  

 Mi SN 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen 
met gereedschapbediening naar handbe-
diening 
   4 handsluitingen  
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 DK-kabeldozen  
Lege kasten
   Accessoires voor kabeldozen K0x0x  

 Mi DV 01   

 Dekselsluiting 
   alleen in combinatie met Mi PL 2, Mi SR 4 of Mi SN 4  

 Mi ZS 11   

 Deksel met sluiting
Sluiting I 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekking  

 Mi ZS 12   

 Deksel met sluiting
Sluiting II 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende 

afdekking  

 Mi DR 04   

 Dekselsluiting voor gereedschapsbedie-
ning
driekant 8 mm 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   4 dekselsluitingen met driekant 8 mm sluiting en sleutel  

 DS 1   

 {Dreikantschlüssel 8 mm} 

 Mi AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
en geïntegreerd M20-schroefdraad 

 IP 55 met elastische afdichtmembranen, 

gereedschapsloze kabelinvoer

 Beschermingsgraad IP 65 met ADM 20 

kabelwartels, contra-moer is niet nodig. 
 De wartel is uitgevoerd met geïntegreerd 

M 20 schroefdraad. 

 Dekselschroeven met snelsluiting, onver-

liesbaar.

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
en geïntegreerd M20-schroefdraad 

 DN 2035 

     

Wand
3

3
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ADM 20, afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

����

��

 DN 2030 

     

Wand
3

3
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ADM 20, afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm  

����

��

 DN 2000 

     

Wand
3

3
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

����
��

 ADM 20 

      ISO-schroefdraad M 20 x 1,5 

   Afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   met trekontlasting
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Aantrekmoment  2,0 Nm 

 DN 2005 

     

Wand
3

3
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoer via elastische membranen en geïntegreerd M 

20-schroefdraad
   8 afdichtmembranen gesloten, afdichtbereik Ø 3-12 mm
     voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

����

��
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 Kabelkanaalwand eenvoudig op de 

vereiste breedte uitsnijden.

 Kabels kunnenvan de voorzijde worden 

aangebracht, geen kabel doorvoer nodig 
 Extra Accessoires nodig 

DPS 02 = IP 54

 Een keurige installatieoplossing voor het 

kabelinstallatiekanaal!
 zichtbare opening gesloten:

kanaaladapter voor minikanalen.

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 DP 9025 

    

Wand
26

25
26 26

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5088

8
8

 DP 9221 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

50139

1
1
9

 DP 9222 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met 2 klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

50139

1
1
9

 DPC 9225 

    

Wand
28

27
27 27

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, klemtechniek zie tech-

nische bijlage DK-kabelaftakkasten
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  32 A 

   

50139

1
1
9
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via uitbreekpoorten 
voor kabelkanaal- en buisinstallatie 

 DP 9020 

    

Wand
26

25
26 26

    

   zonder klemmen
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5088

8
8

 DP 9220 

    

Wand
28

27
27 27

    

   zonder klemmen
   voor kabelkanaal en buisinvoer
   bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

50139

1
1
9

 DPS 02 

    Invoertule 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor montage achteraf
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

    Insteek-buisadapter 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor installatiebuizen M 20
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

    Kanaalinvoerstuk 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 

9222, DP 9026, DPC 9225  
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 Geen gereedschap nodig - 

kabel insteken - klaar. 
 Beschermingsgraad IP 55

 Meegeleverde afdichtmembranen voor 

het naar keuze afsluiten van de openin-

gen. 

 Wand met drie openingen.  RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 DE 9325 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

4788

8
8

 DE 9345 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

9
8

98 52

 DE 9320 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

4788

8
8

 DE 9340 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

9
8

98 52
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 DE 9326 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

4788

8
8

 DE 9346 

    

Wand
24

24
23 23

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

9
8

98 52

 DE 9321 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-16 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

4788

8
8

 DE 9341 

    

Wand
24

24
23 23

    

   zonder klemmen
   10 afdichtmembranen, gesloten voedingsingangen, afdichtbereik 

Ø 6,5-18 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

9
8

98 52
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 DK-kabeldozen  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 
in bodem en wanden van de kast 

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad tot IP 65, 

bij getwiste kabels IP 54 met de kabel-

wartels.

 Aparte klemmen voor geleiders 

van aluminium en koper

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9041 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, kabels 

worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 250 V 

 nominaalstroom  20 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 K 9061 

     

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, 4 x 4 mm² 

sol/f, kabels worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  20 A 

 aandraaimoment klem  0,6 Nm 

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9351 

     

Wand
13

13
15 15

   6-16 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² 

sol/s/f, kabels worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Bij getwiste kabels zijn in principe kabelwartels noodzakelijk om 

beschermingsgraad IP 54 te bereiken.
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  76 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

117260

2
1
0

 KF 9251 

    

Wand
16

11
8 8

   1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met verbindingsklemmen
   5-polig per pool 2 x 1 x 1,5-50 mm², kabels worden in de schro-

efklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaf-

takkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

98

1
6
0

200
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9501 

    

Wand
12

12
17 17

   1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met verbindingsklemmen
   5-polig per pool 2 x 1 x 1,5-50 mm², kabels worden in de schro-

efklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaf-

takkasten
   bijgevoegde kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

3
1
0

210 117

 K 7051 

    

Wand
20

20
21 21

   2,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5-50 mm², kabels worden in de schroef-

klem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaft-

akkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 750 V 

 nominaalstroom  Cu, 150 A 

 Alu, 120 A 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 7042 

    

Wand
20

20
21 21

   10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  160 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 7052 

    

Wand
20

20
21 21

   10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek zie technische 

bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  160 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 9951 

    

Wand
20

20
21 21

   6-95 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 6-95 mm², kabels worden in de schroefklem 

gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaftakka-

sten
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  490 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 6-25 mm² 

 22,0 Nm 35-95 mm² 

4
5
0

300 170

 K 1204 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 1205 

    

Wand
20

20
21 21

   16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klemtechniek 

zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  250 A 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

4
5
0

300 170

 K 2404 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.


   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
met klemmen voor aluminium- en koperkabels 
Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 2405 

    

Wand
20

18
19 19

   25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, klem-

techniek zie technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  400 A 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

300 170

 K 2401 

    

Wand
20

18
19 19

   35-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 35-240 mm², kabels worden in de schroef-

klem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage DK-kabelaft-

akkasten
   verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar beho-

efte apart bestellen
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  850 A 

 aandraaimoment klem  26,0 Nm 35-120 mm² 

 55,0 Nm 150-240 mm² 

6
0
0

300 170
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad IP 66

  Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend,

 uit hoogwaardig materiaal:

 PC-GFS termoplast, slagvast

 KF-Kabeldozen voldoen aan de wettelijke 

brandveiligheidseisen voor gebouwen!
 Halogeenvrij, siliconenvrij:

lage toxiciteit, geringe rookgasontwik-

keling

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens

IEC 60695-2-11: 960° C,

UL Subject 94: V-0

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Beschermingsgraad IP 66 met kabelwar-

tels ASS... (zwart) of kabelwartels ASM... 

(grijs),  zie accessoires.   
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KF 9045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KF 9065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70

 KF 9105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 2 x 

35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KF 9355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

   

117

2
6
0

210

 KF 9505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

5388

8
8

 KF 9040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98 61

9
8

 KF 9060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

139

1
1
9

70

 KF 9100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

82167

1
2
5

 KF 9250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98

1
6
0

200
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 9350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

117260

2
1
0

 KF 9500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KF 5045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KF 5065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70

 KF 5105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KF 5355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

   

117

2
6
0

210

 KF 5505 

     

Wand
12

12
17 17

   16-50 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 

50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   'weerbestendig'  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  150 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

3
1
0

210 117



66

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

5388

8
8

 KF 5040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98 61

9
8

 KF 5060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

139

1
1
9

70

 KF 5100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

82167

1
2
5

 KF 5250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

98

1
6
0

200



67

 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KF 5350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

117260

2
1
0

 KF 5500 

     

Wand
12

12
17 17

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'weerbestendig'  

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 Kabelinvoer kan individueel 

geboord worden

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 960° C,
UL Subject 94: V-0

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 8020 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KF 8040 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KF 8060 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KF 8100 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 8250 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KF 8350 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260

2
1
0

 KF 8500 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 4020 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KF 4040 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KF 4060 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KF 4100 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
'weerbestendig', voor onbeschermde buitenopstelling
kastwanden zonder uitbreekpoorten 

 KF 4250 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KF 4350 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260

2
1
0

 KF 4500 

        

   zonder klemmen
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   'weerbestendig'  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

3
1
0

210 117
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 DK-kabeldozen 
om in te gieten, „waterdicht“ 

 Kabeldoos met gietmaat  Voor latere installatie of controle kan de 

gietmassa gemakkelijk worden ver-

wijderd 

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Toepassingsvoorbeeld:

onbeschermde installatie op de grond in 

de open lucht

 Toepassingsvoorbeeld:

pompschachten

 Toepassingsvoorbeeld:

met de bodem parallel lopende instal-

latiekanalen in de open lucht

Het binnendringen van vloeistoffen en condens-
vorming worden volkomen uitgesloten. 
Voor latere installatie of controle kan de gietmassa 
gemakkelijk worden verwijderd.
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

De waterdichte 
verbinding - 
Kabeldozen om in te 
gieten volgens 
DIN VDE V 0606-22-100

Elektriciens komen steeds weer 

installatieomgevingen tegen waar-

bij het binnendringen van water in 

de kast met zekerheid moet wor-

den uitgesloten. Zelfs kasten met 

een hoge beschermingsgraad 

kunnen dit niet garanderen. De 

IP-beschermingsgraad laat water, 

in onschadelijke hoeveelheden, in 

het binnenste van een kast toe. 

Bij extreme omgevingsomstandig-

heden kan zich bijvoorbeeld zo-

veel condenswater ophopen dat 

de elektrische installatie of appa-

ratuur schade kan oplopen of kan 

uitvallen.

Vaak zijn ventilatiemaatregelen 

voldoende om schadelijk con-

denswater te voorkomen. 

In veel gevallen is ventilatie echter 

niet mogelijk, omdat de kabeldoos 

bijv. in de buurt van vloeistof is 

geïnstalleerd en er water door de 

ventilatieopeningen kan binnent-

reden.

Voor welke toepassingen zijn 
waterdichte kabelverbindin-
gen zoal nodig?

 pompschachten

  met de bodem parallel lo-

pende installatiekanalen in de 

open lucht

  overstromende gebieden in 

de buurt van vloeistof

  onbeschermde installatie op 

de grond in de open lucht 

Waarom is de IP-besch-
ermingsgraad alleen on-
voldoende?

  alle beschermingsgraden 

laten binnendringen van water 

toe

  condensvorming kan niet altijd 

worden vermeden

  ventilatiemaatregelen zijn niet 

altijd mogelijk

De waterdichte verbinding-
Door de kabeldoos in te gieten 

in een snel hardende, duurzaam 

elastische gietmassa worden het 

binnendringen van vloeistof en 

condensvorming volledig uitges-

loten. 

De gietmassa onderscheidt zich 

door uitstekende isolatie-eigen-

schappen. Omdat de massa 

transparant is, kan de installatie 

altijd visueel worden geïnspec-

teerd. Elektrische verbindingen 

kunnen ook na het ingieten een-

voudig worden getest, omdat het 

duurzaam elastische materiaal 

zelfsluitend is. 

Voor reparaties, latere installatie 

of wijzigingen aan de installatie 

kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd. 

Een ander voordeel: de inge-

goten kabeldoos biedt ook be-

trouwbare bescherming tegen 

schokken en trillingen. De giet-

massa werkt echter niet als tre-

kontlasting, omdat hij zich alleen 

aan het materiaal hecht, maar 

niet verkleeft. Hiervoor zijn ge-

schikte kabelinvoeren nodig, bijv. 

Hensel ASM.

Het binnendringen van vloeistof-

fen en condensvorming worden 

volkomen uitgesloten. 

Voor latere installatie of controle 

kan de gietmassa gemakkelĳ k 

worden verwĳ derd.

1 2 3

4 5 6

 Toepassingsvoorbeeld:

installaties op de grond in de open lucht 

of onder afdakken

 Toepassingsvoorbeeld:

overstromende gebieden in de buurt van 

vloeistof

 Toepassingsvoorbeeld:

installaties op de grond in de open lucht 

of onder afdakken
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 3025 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 250 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

5388

8
8

 KF WP 3045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 350 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 3065 

    

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 750 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

139

1
1
9

70

 KF WP 3105 

    

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 1200 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 2025 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen (zie hoof-

dstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 250 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

5388

8
8

 KF WP 2045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij 

gevaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof}
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 350 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 KF WP 2065 

    

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 750 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

139

1
1
9

70

 KF WP 2105 

    

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   kabeldoos om in te gieten
   voor montage op de bodem zonder verkeersbelasting of bij ge-

vaar voor condensvorming en binnendringen van vloeistof
   duurzame montage onder water tot 1 meter diepte is mogelijk
   met gietmassa en sluitstoppen
   voor latere installatie of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa
   kastvolume 1200 ml  

 beschermingsgraad  Voor volledig ingegoten 

kabeldozen zijn volgens DIN EN 

60529 beschermingsgraden 

door behuizingen niet 

toepasbaar. 

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen   
om in te gieten, „waterdicht“ 

 GH 0250   

 Gietmaat-set, 250 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x025 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0350   

 Gietmaat-set, 350 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x045 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0750   

 Gietmaat-set, 750 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x065 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 1200   

 Gietmaat-set, 1200 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x105 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  
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 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Beschermingsgraad IP 66 / IP 67
 tijdelijk onderdompelen tot op 

1 meter, max. 15 minuten,
 met optionele wartels ASS..

 Kabelinvoer kan individueel aangebracht 

worden en aan de kabeldiameter aange-

past worden.

 Zeewater- en verbrandingsgas-

bestendig
 UV-bestendig

 Materiaal:

- halogeenvrij

- slagvast

- lage toxiciteit
 brandgedrag: UL Subject 94 = 5V



 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

81

 KD 5025 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8

 KD 5045 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

98 61

9
8

 KD 5125 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5105 

     

Wand
14

10
6 6

   4-10 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   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
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  63 A 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

      

82167

1
2
5

 KD 5255 

     

Wand
16

11
8 8

   10-25 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 10 mm² sol, 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

2 x 35 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  102 A 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

      

98

1
6
0

200

 KD 5065 

     

Wand
10

10
6 5

   2,5-6 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

      

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5355 

     

Wand
15

15
13 13

   16-35 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  125 A 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

117

2
6
0

210
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5020 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

5388

8
8

 KD 5040 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

98 61

9
8

 KD 5060 

     

Wand
10

10
6 5

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

139

1
1
9

70

 KD 5120 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
k  abelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 KD 5250 

     

Wand
16

11
8 8

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

98

1
6
0

200

 KD 5350 

     

Wand
13

13
15 15

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

117260

2
1
0

 KD 5100 

     

Wand
14

10
6 6

    

   zonder klemmen
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ASS apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   'offshore toepassingen'
   zeewaterbestendig
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
 wanden zonder uitbreekpoorten  

 KD 4020 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8

 KD 4040 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

98 58

9
8

 KD 4060 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

      

139

1
1
9

70

 KD 4120 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 20
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,3 mm 

      

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
voor offshore toepassingen
 wanden zonder uitbreekpoorten  

 KD 4250 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 40
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

98

1
6
0

200

 KD 4350 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 50
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  3 mm 

      

117260
2
1
0

 KD 4100 

        

   zonder klemmen
   'offshore toepassingen'
   zuurbestendige RVS dekselschroeven
   wanden zonder uitbreekpoorten
   Wand is geschikt voor kabelinvoer max. M 32
   brandgedrag 960° C; UL Subject 94: 5 V  

 Wanddikte onderdeel  2,8 mm 

      

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

Goedgekeurde kabeldozen  

volgens IEC 60670-22.

FK-Kabeldozen voldoen aan 

deze eisen indien begruikt in 

combinatie met goedgekeurde 

kabels en leidingen alsmede 

geschikte kabelbevestigingen of 

draagconstructies. 

Goedgekeurde kabeldozen 

voor functiebehoud in geval 

van brand.
beschermingsgraad IP 65 
oranje, RAL 2003 
Functiebehoud volgens 

DIN 4102 deel 12 in verbinding 

met functiebehoudende kabels 

van 0,5-16 mm2.   
Deksel met vier onverliesbare 

schroefbevestigingen 

Materiaal: duroplast

Eigenschappen:
slagvastheid: 

IK 06 (1 Joule)  
montage via binnenliggende  

bevestiging met meegeleverde, 

toegelaten, universele 

schroeven
halogeenvrij
beschermd tegen elektrische 

schokken: geïsoleerd

Materiaal: plaatstaal

Eigenschappen:
slagvastheid: 

IK 10 (20 Joule)
montage via buitenliggende 

bevestigingsogen voor gebruik 

met goedgekeurde bevesti-

gingsmaterialen (schroeven)   
halogeenvrij
beschermd tegen elektrische 

schokken: geaard
geen additionele brandlast, 

geen toxische of corrosieve 

uitstoot
aanrakingsveiligheid door 

behuizing blijft behouden 
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

 FK 7045 

    

Wand7 7

   Aftakkasten Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Verbindingskasten Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², 
Cu 
   5-polig per pool 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 

2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 32, 

 Afdichtbereik Ø 8-23 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.

hensel-electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  32 A 

122 59

1
2
2

 FK 7105 

    

Wand
7

7
9 9

   Aftakkasten 1,5-4 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-10 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 40, 

 Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.

hensel-electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

168

1
4
3

71
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
met meegeleverde invoertulen  

 FK 7165 

    

Wand
9

9
9 9

   Aftakkasten 1,5-6 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-16 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (draadbescherming 

verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 EDKF 40, 

 Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Studer, Prysmi-

an en Nexans op functiebehoudklassen E30 tot E90. Zie testcer-

tificaatnr. P-MPA-E-08-021. Te downloaden van www.hensel-

electric.de > Type - technische documenten
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  63 A 

85242

1
6
8
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

 FK 9025 

    

Wand
7

7    Aftakkasten Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Verbindingskasten Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², 
Cu 
   5-polig per pool 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 

2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 32, Afdichtbereik Ø 8-23 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te downloaden van 

www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  32 A 

80150

1
5
0

 FK 9105 

    

Wand
7

7    Aftakkasten 1,5-4 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-10 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 32, Afdichtbereik Ø 8-23 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te downloaden van 

www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

80200

1
5
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

 FK 9255 

    

Wand
9

9    Aftakkasten 1,5-6 mm², Cu
Verbindingskasten 1,5-16 mm², Cu 
   5-polig per pool 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (draadbescherming 

verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 40, Afdichtbereik Ø 11-30 mm, 

gesloten
   Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met 

functiebehoudende kabels
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli en Lynenwerk op functiebehoudklassen E30 en E90. 

Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. 

Te downloaden van www.hensel-electric.de
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 400 V 

 nominaalstroom  63 A 

80200

2
0
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud 
kabelinvoer via gemonteerde invoertulen  

FK 9259, met gezekerde afgaande groep

Inzetbaar bij de noodverlichting bij bouwwerken van 

grootschalige omvang (bijvoorbeeld in de tunnelbouw, 

met uitzondering van de DB-spoortunnels).

Door het inzetten van een beveiligde aftakking is het 

mogelijk een groep noodverlichtingselementen volgens 

DIN VDE 0108 van toevoer te voorzien.

Wanneer in geval van brand een of meer elementen van 

de noodverlichting door vuur wordt beschadigd, zal de 

voorgeschakelde beveiliging in werking treden en de 

stroomvoorziening van de gemeenschappelijke toevoer 

waarborgen.

Voor het inzetten van deze producten is van 
geval tot geval de toestemming van bouw- en 
woningtoezicht vereist.

��

��
��
�	


��

�����
��FK 9259

Let op de
selectiviteit 

van de
 zekeringen!

Verbruikers
noodverlichting

 FK 9259 

    

Wand
9

9    Aftakkasten 1,5-10 mm², Cu 

   Kabeldoos met gezekerde afgaande groep
   D 01 neozed zekeringhouder
   5-polige klem met 2 verbindingsklemmen, 2 aftakklemmen en 2 

aardingsklemmen, elk 1,5-10 mm² sol
   Aansluitklemmen van hittebestendig keramisch materiaal
   gemonteerde kabelinvoer 4 EDKF 40, Afdichtbereik Ø 11-30 mm, 

gesloten
   Functiebehoud E 30 conform DIN 4102 Deel 12
   Gebruik van dit bedrijfsmiddel moet per individueel geval worden 

goedgekeurd door de verantwoordelijke voor bouw en toezicht
   Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler en Nexans op func-

tiebehoudklasse E30. Zie testcertificaatnr. P-MPA-E-02-032. Te 

downloaden van www.hensel-electric.de > Type - technische 

documenten
   Montage middels buitenliggende wandbevestiging (zie de tech-

nische bijlage voor informatie over pluggen)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

 nominaalstroom  40 A 

80200

2
0
0
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 DK-kabeldozen  
met functiebehoud
kabelinvoeren 

 EDKF 32 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   Afdichtbereik Ø 8-23 mm
   Boorgat Ø 32,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDKF 40 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Boorgat Ø 40,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 DK-kabeldozen  
voor noodverlichting  
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Aftakdozen voor noodverlichting 

met rood deksel

 Beschermingsgraad IP 65 

met kabelwartels ASM … 

als accessoire

 Kabeldozen met potentiaal-

vereffeningsrail 
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 DK-kabeldozen  
voor noodverlichting  
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 D 9225 

     

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

5388

8
8

 D 9220 

     

Wand
3

1
3 3

    

   zonder klemmen
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 20, Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

5388

8
8

 D 9245 

     

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm², Cu 3~ 

   met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 2 x 

6 mm² sol
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

   

98 61

9
8

 D 9240 

     

Wand
4

2
4 4

    

   zonder klemmen
   voor noodverlichting
   met rood deksel RAL 3000
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 ESM 25, Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

   

98 61

9
8
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 DK-kabeldozen  
voor potentiaalvereffening
kabelinvoer via invoertulen 

 DP 9026 

    

Wand
26

25
26 26

   4-25 mm² / 4-10 mm², Cu 

   met klemmen
   1-polig 1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
   voor potentiaalvereffeningsleidingen
   bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor beschermde buitenopstelling  

5088

8
8



98

 Beschermingsgraad IP 55 met invoertule 

ESM... als accessoire

 RVS schroeven V2A met metrische 

snelsluiting.
 Dat scheelt 2/3 van het schroefwerk!

 Identificatieplaatje: 

Snelle en eenvoudige identificatie.
 Etiketsjabloon op het internet op 

www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads

 brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750° C,

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

Uitvoeringen met andere 
klemmen op aanvraag.

Beschermingsgraad IP 65 met kabelwartels 

AKM... als accessoire
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 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RD 9123 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   3 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8

 RD 9125 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   5 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8

 RD 9127 

    

Wand
3

1
3 3

   1,5-2,5 mm² 

   7 rijklemmen WKM 2,5/15
   per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol of 2 x 1,5-2,5 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   met buitenliggende bevestiging
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  24 A 

 aandraaimoment klem  0,4 Nm 

5388

8
8
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 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RD 9045 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm² 

   5 rijklemmen WKM 4/15
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  28 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 RD 9041 

    

Wand
4

2
4 4

   1,5-4 mm² 

   10 rijklemmen WKM 4/15
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 500 V 

 nominaalstroom  28 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

98 61

9
8

 RK 9062 

    

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm² 

   12 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

139

1
1
9

70
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 DK-kabeldozen  
met busklemmen voor geleiders van aluminium en koper
  kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 RK 9064 

    

Wand
10

10
6 5

   1,5-4 mm² 

   14 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

139

1
1
9

70

 RK 9109 

    

Wand
14

10
6 6

   1,5-4 mm² 

   19 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

82167

1
2
5

 RK 9104 

    

Wand
14

10
6 6

   1,5-4 mm² 

   24 rijklemmen WKM 4/U
   per klem 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol of 2 x 1,5-4 mm² 

s, voor details over de klemtoewijzing, zie de technische bijlage 

DK-kabeldozen
   met Wieland aansluitklemmen
   voor aluminium- en Cu-leidingen
   klemmenmarkering neutraal
   kabelinvoeren via uitbreekpoorten, ESM/AKM apart bestellen 

(zie hoofdstuk LES)
   voor beschermde buitenopstelling  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 nominaalstroom  41 A 

 aandraaimoment klem  0,5 Nm 

82167

1
2
5
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 DK-kabeldozen  
Accessoires 

DIN rails 105

Kabelborgsysteem 106

Klemmen 107 - 108

Accessoires 109

Mogelijkheid tot verzegelen 110

Gietmaat-set 110

Accessoires for kabeldozen ≥ 70 mm² 112
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 TSD 02   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen D x020, D x120, KF x020, KD x020, LX 1200
   max. inbouwdiepte 32 mm, DIN-rail 15 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

1
5

57

2,5 812

4,2

5

 TSD 04   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen D x040, KF x040, KD x040, LX 0400
   max. inbouwdiepte 40 mm, DIN-rail 15 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

1
5

82

7 812

4,2

5

 TSK 06   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x060, KF x060, KD x060, LX 0600
   max. inbouwdiepte 44,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

3
5

7,5

4,55,5

7

33,5
54

105

 TSK 10   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x100, KF x100, KD x100, LX 1000
   max. inbouwdiepte 56,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

3
5

7,5

 TSK 25   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x250, KF x250, K x350, KF x350, KD x250, 

KD x350, LX 2500, LX 3500
   max. inbouwdiepte 71,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

7,5

3
5

 TSK 35   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x350, KF x350, KD x350 en lege behuizingen 

KF PV 0600
   max. inbouwdiepte 80,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

���

	�

��	
��

����

 TSK 50   

 DIN-rail 
   voor kabeldozen K x500, KF x500 en lege behuizingen 

KF PV 0700
   max. inbouwdiepte 80,5 mm, DIN-rail 35 mm
   voor de montage van klemmenblokken
   met bevestigingsschroeven  

7,5

3
5
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 DKL 04   

 Klembereik 1,5-6 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   voor kabeldozen D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D 9120, 

D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321, 

DE 9340, DE 9341, KF 4020, KF 4040, KF 5020, KF 5040, 

KF 8020, KF 8040, KF 9020, KF 9040, KD 5020, KD 5040, 

KD 4020, KD 4040
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  1,2 Nm 

 KKL 06   

 Klembereik 2,5-10 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   5-polig per pool 4 x 2,5 mm² s, 4 x 4 mm² s, 3 x 6 mm² sol, 

2 x 10 mm² sol
   voor kabeldozen K 8060, K 9060, KF 4060, KF 5060, KF 8060, 

KF 9060, KD 5060, KD 4060
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  1,5 Nm 

 KLS 10   

 Klembereik 2,5-16 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 63 A
   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
   voor kabeldozen K 8100, K 9100, KF 4100, KF 5100, KF 8100, 

KF 9100, KD 5100, KD 4100
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  11 mm 

 aandraaimoment klem  2,0 Nm 

 KLS 25   

 Klembereik 6-35 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 102 A
   5-polig per pool 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/f*, 

4 x 16 mm² s/f*, 4 x 25 mm² s/f*, 

2 x 35 mm² s/f* f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   voor kabeldozen K 8250, K 8500, K 9250, K 9500, KF 4250, 

KF 5250, KF 5500, KF 8250, KF 8500, KF 9250, KF 9500, 

KD 4250, KD 5250
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 
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 KLS 50   

 Klembereik 16-50 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   4-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   voor kabeldozen K 9350, K 9500, K 8350, K 8500, KF 9350, 

KF 9500, KF 8350, KF 8500, KF 5350, KF 5500, KF 4350, 

KF 4500, KD 5350, KD 4350 
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  20 mm 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

 DK-kabeldozen  
Accessoires 

 KLS 51   

 Klembereik 16-50 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   voor kabeldozen K 9350, K 9500, K 8350, K 8500, KF 9350, 

KF 9500, KF 8350, KF 8500, KF 5350, KF 5500, KF 4350, 

KF 4500, KD 5350, KD 4350 
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  20 mm 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

 KLS 54   

 Klembereik 16-70 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 216 A
   4-polig per pool 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 4 x 70 mm² s
   voor kabeldozen K 8500, K 9500, KF 4500, KF 5500, KF 8500, 

KF 9500
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 

 KLS 55   

 Klembereik 16-70 mm² Cu 
   voor inbouw in kabeldozen
   stroomgeleidingscapaciteit: 216 A
   5-polig per pool 4 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 4 x 70 mm² s
   inclusief bevestigingsmiddelen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  10,0 Nm 
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 DK-kabeldozen  
Accessoires 

 DK AL 2 

    Externe beugels 2 stuks 

   voor buitenliggende wandbevestiging van kabeldozen type D, K, 

KF, KD
   Sleuf voor wandbevestiging voor schroeven tot 4,5 mm doo-

rsnede
   Materiaal: RVS V2A  

 DPS 02 

    Invoertule 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor montage achteraf
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

    Kanaalinvoerstuk 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

    Insteek-buisadapter 

   Beschermingsgraad: IP 54 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   voor installatiebuizen M 20
   voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 DK BS 5 

     Identificatieplaatje 

   set van 5 stuks
   voor kabeldozen van 2,5 tot 50 mm² en behuizingen KF PV ..., 

kan in de opening van de dekselbevestiging worden gestoken.
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift 
   beschrijfbaar oppervlak 45 x 30 mm
   Etiketsjabloon op het internet op www.hensel-electric.de, 

gedeelte Downloads
   niet te gebruiken bij kabeldozen van 2,5 tot 4 mm² en behuizingen 

KF PV 01.. / KF PV 02.. met verzegeling  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 PLS 06   

 Verzegelvoorziening 
   voor kabeldozen 2,5mm²: D 9x2x, D 8x2x, DE 9x2x, DP 9x2x, 

KF 9x2x, KF 8x2x, KF 7x2x, KF 4x2x, KF 5x2x, RD 9x2x, KX 2025, KD x020 
   voor kabeldozen 4 mm²: D 9x4x, D 8x4x, DE 9x4x, KF 9x4x, 

KF 8x4x, KF 7x4x, KF 4x4x, KF 5x4x, RD 9x4x, KX 2045, KD x040
   voor kabeldozen 6 mm²: K 9x6x, K 8x6x, KF 9x6x, KF 8x6x, 

KF 7x6x, KF 4x6x, KF 5x6x, RD 9x6x, KX 2065, KD x060
   voor behuizingen KF PV 01xx, KF PV 02xx, KF PV 03xx, 
   Onderstaande kabeldozen en voedingsaftakdozen zijn standaard voorzien van verzegelbare 

deksels: K 7004, K 7005, K 7042, K 7052, K 1204, K 1205, K 2404, K 2405, K 9259, K 9508, 

K 9509.  

 PLS 50   

 Verzegelvoorziening 
   voor kabeldozen 10mm²: K 91xx, K 81xx, KF 91xx, KF 81xx, KF 71xx, KF 410x, KF 51xx, 

KX 2105, KD x100
   voor kabeldozen 25mm²: K 925x, K 825x, KF, 925x, KF 825x, KF 725x, KF 425x, KF 525x, 

RK 91xx, KX 2255, KD x250
   voor kabeldozen 35/50mm²: K 93xx, K 95xx, K 83xx, K 85xx, KF 93xx, KF 95xx, KF 83xx, 

KF 85xx, KF 53xx, KF 55xx, KF 45xx, KD x350
   voor behuizingen KF PV 04xx, KF PV 05xx, KF PV 06xx, KF PV 07xx,
   Onderstaande kabeldozen en voedingsaftakdozen zijn standaard voorzien van verzegelbare dek-

sels: K 7004, K 7005, K 7042, K 7052, K 1204, K 1205, K 2404, K 2405, K 9259, K 9508, 

K 9509.  

 GH 0250   

 Gietmaat-set, 250 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x025 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0350   

 Gietmaat-set, 350 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x045 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 0750   

 Gietmaat-set, 750 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x065 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  

 GH 1200   

 Gietmaat-set, 1200 ml 
   als reserveonderdeel
   Gietmassa voor bijvullen van KF WP x105 na veranderingen of 

reparaties
   let op de houdbaarheidsdatum van de gietmassa  
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 DK-kabeldozen 
 Accessoires 

 Mi AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  

 Mi FM 40   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   Uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 50   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 20 tot M 50 
   Uitbreekpoorten 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 60   

 Aanbouwflens
Uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 63   

 Montageflens met aansluitruimte
Uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

80

300

 Mi FP 70 

    Kabelinvoerflens
Afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300

25

10
0

 Mi FP 72 

    Kabelinvoerflens
Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300
116

25

10
0
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 DK-kabeldozen 
   Accessoires  for Cable Junction Boxes 
from 70 mm² onwards 

 Mi FP 82   

 Kabelinvoer
Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   Kastwand 300 mm
   deelbaar
   beschermingsgraad IP 54 alleen bij gebruik van een aanvullende 

trek- en drukontlasting (bijv. Mi ZE 62)  

300
100

45

13
5

 Mi ZE 62 
  

 Trekontlastingsbeugel
voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 
   met bevestigingsrail 284 mm lang
   uitsluitend te combineren met kabelinvoer Mi FP 82  

 Mi SA 2   

 Stofwerende afdekking 
   voor kastmaten 1 tot 4
   voor 2 buitenliggende sluitingsgaten  
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 

Afmetingen in mm 114 - 115

Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten 116 - 117

Klemmen 118 - 120

Gebruiks- en omgevingscondities 121 - 123

Normen en bepalingen 124
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 DK-kabeldozen 
Technische gegevens
Afmetingen in mm

= beschikbare inibouwruimte
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm

= beschikbare inibouwruimte
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=   Kastwand kan naar 

behoefte worden ge-

boord voor individuele 

kabel-invoer
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Afmetingen in mm of wanden zonder uitbreekpoorten
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Verbindingsklemmen voor koperleidingen (Cu)
N. B.: Het is niet toegestaan verschillende soorten geleiders en/of verschillende diameters in een aansluitklem te verbinden.

f1 = Flexibel met adereindhuls

Klemmen-aandu-
iding

ingebouwd in 
kabeldozen

klem-
schroeven 
per pool

geleider-
doorsnede
mm2 en 
geleider-
soorten

aantal ge-
leiders per 
pool

aantrek-
moment

nominaal-
stroom

aanslu-
itvermo-
gen

  

DKL 04

D 9025, D 9125, D 9225, 
D 9245, D 9045, DP 9025
DP 9221, DP 9222, 
DE 9325, DE 9326
DE 9345, DE 9346
KD 5025, KD 5125,
KD 5045, KF 5025, 
KF 5045, KF 9025, 
KF 9045, DN 2035, 
KF WP 2025, KF WP 2045, 
KF WP 3025, KF WP 3045

1 6 sol

4 sol

2.5 sol

1.5 sol

1-2

1-3

1-4

1-6

1.2 Nm – 6 mm2

              

KKL 06

K 9065, 
KD 5065
KF 5065, KF 9065
KF WP 3065

1 10 sol

6 sol

4 sol

2.5 sol

1-2

1-3

1-4

1-4

1.5 Nm – 10 mm2

          

KLS 10

K 9105, K 8105
KD 5105
KF 5105, KF 9105
KF WP 2105,
KF WP 3105

2 16 s

10 sol

6 sol

4 sol

2.5 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-4

2-6

2 Nm 63 A 16 mm2

   

KLS 25

K 9255, K 8255, K 9502
KD 5255
KF 5255, KF 9255

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

        

KLS 50

K 9504 2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

   

KLS 51

K 7055, K 9355, K 9505,
KF 9355, KF 9505, 
KF 5355, KF 5505, 
KD 5355, KD 4355

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

               

4 x KLS 54

K 7004 4 70 s

50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2  

               

5 x KLS 55

K 7005 4 70 s

50 s

35 s 

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2

K 9259
K 9508

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

25 r

16 r

1-2

1-4

3 Nm 80 A 25 mm2

K 9509
K 9508

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

35 r 

35 r

1-2

1-4

4 Nm

3 Nm

100 A 35 mm2

Aansluitklemmen voor potentiaalvereffening:
DP 9026    voor 1 doorgaande geleider 4 - 25 mm2 en 5  geleiders 4-10 mm² (16 mm² sol)

 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Klemmen
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens  
Klemmen 

Klemmenblokken voor aluminium- en Cu-leidingen

ingebouwd in 
kabeldozen

type klem-
schroe-
ven per 
pool

toege-
wezen 
geleider-
door-
snede 
mm2

aantal 
gelei-
ders per 
pool

geleiderdoorsnede 
en geleidersoorten
f = fl exibel

f1 = fl exibel med 

adereindhuls

sol = massief

s = meerdraads

aantrek-
moment

nominaal- 
stroom

klemmen-
uitvoering/nomi-
nale doorsnede

internationale 
goedkeuring van de 
aansluitklemmen

Type Wieland:

RD 9123, RD 9125,
RD 9127

WKM 

2,5/15
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 500 V

2 2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-2,5

sol = 0,5-4

s = 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A       

RD 9045, RD 9041 WKM

4/15
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 500 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

RK 9062, RK 9064
RK 9109, RK 9104

WK 4/U
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 800 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 41 A       

Type Weidmüller:

D 9041 AKZ 2,5
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 250 V

4 2,5

1,5

4 f/f1 sol = 0,5-2,5

s = 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A       

K 9061 AKZ 4
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 400 V

4 4

2,5

1,5

4 f/sol  = 0,5-4

s  = 1,5-4

f1  = 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A       

K 9351 WDU 16 N
nominale isolatie-

spanning 

AC/DC 690 V

4 16

10

6

4 f1/sol  = 1,5-16

f/s  = 1,5-25

3,0 Nm 76 A       

K 7051 - 4 2,5-50 4 r  = 2,5-50 10,0 Nm Cu

150 A

Alu

120 A

KF 9251
KF 9501

- 2 1,5-50 2 r  = 1,5-50 1,5 Nm

-

12 Nm

Cu/Alu

150 A

K 9951 - 4 6-95 4 r  = 6-95 12 Nm

-

22 Nm

Cu/Alu

490 A

K 2401 - 4 35-240 4 r  = 35-240 26 Nm

-

55 Nm

Cu/Alu

850 A

C
H

/S
E

V

N
/N

e
m

k
o

D
K

/D
e
m

k
o

N
L
/K

E
M

A

S
F
/S

E
T

I

C
a
n
a
d

a
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S
A

U
S

A
/�
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Klemmen

Type Klem-schroeven per 
pool

Aansluitdoorsnede 
geleidersoorten

nominaalstroom

r (massief) f (fl exibel) 

DPC 9225 4 1,5 - 4 mm2 1.5 - 4 mm2 32 A

KC 9045 4 1,5 - 4 mm2 1.5 - 4 mm2 32 A

KC 9255 4 2,5 - 10 mm2 2.5 - 10 mm2 57 A

KC 9355 4 2,5 - 16 mm2 2.5 - 16 mm2 76 A

Klemmen

FIXCONNECT®-insteekklemtechniek    

K 7042 / K 7052 K 1204 / K 1205 K 2404 / K 2405

Aansluitvermogen 95 mm2 150 mm2 240 mm2

nominaalstroom 160 A 250 A 400 A

Aantrekmoment 20 Nm 20 Nm 40 Nm

Klemschroeven per ppool 2 4 2 4

 Type geleider Cuu/Alu1)

sol (massief)  
10-50 16-50 16-50 25-50 25-50

 Type geleider Cuu/Alu1) s 
(soepel), f (fl exibeel)

16-95 16-150 16-70 25-240 25-120

 Type geleider Cuu/Alu1)

sol (sector) 
50-95 50-150 50-70 50-185 50-120

 Type geleider Cuu s
(sector)   

35-95 35-150 35-70 35-240 35-120

 Type geleider Aluu1) s
(sector)

35-70 50-120 35-50 95-185 50-95

1) Aluminiumleidingen moeten voor het aansluiten worden behandeld volgens de 

   desbetreffende technische aanbevelingen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen Invoertule Kabeldoos met Klemmen

D ..., DP ..., 
DPC ..., DE ..., 
KC ..., K ...,
RD ..., RK ...

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20, 
ERA 20,
DPS 02

KF ... KD ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde bu-

itenopstelling (ruwe omgeving en/of 

buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 
met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 
behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

50% bij 40° C

100% bij 25° C

50% bij 40° C

100% bij 25° C

−

−

50% bij 40° C

100% bij 25° C

50% bij 40° C

100% bij 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren 

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

5 V

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Lege kabeldozen Invoertule Lege kabeldozen Lege kabeldozen 

D ..., DP ..., DE ...,
K 9..., K 8...

EKA 20, ERA 20,
DPS 02

KF ... KD ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, 

beschermd tegen weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling 

(ruwe omgeving en/of buiten).

Zie de technische informatie voor het verminderen 

van vorming en ophoping van condenswater.

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 
met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 
behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

–

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 60° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen
  
Minimale eisen:
- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

5V

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK07 (2 Joule) – IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen

KF WP ....

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling (ruwe omgeving en/of buiten).

Kan anvendes i omgivelser, hvor der kan opstå kondens og trænge vand ind, 

samt til montering i jorden uden trafi kbelastninger iht. DIN VDE V 0606-22-100

Bestendigheid bij 
incidenteel reinigen

Bestendigheid bij reiniging (direct schoonspuiten ) met hogedrukreiniger zonder toevoeging 
reinigingsmiddelen watertemperatuur: max. 80 °C

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Relatieve vochtigheid 100%

brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK08 (5 Joule)

Toxic behaviour halogeenvrij

siliconenvrij
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens
Normen en bepalingen 

Hensel kabeldozen en Hensel kabelinvoeren voldoen aan de volgende normen en bepalingen:

1. Kabeldozen

- IEC 60 670 - 22
   Kabeldozen voor installatieapparatuur voor huishoudelijke of vergelijkbare plaatsvaste installaties.

Deel 22: bijzondere bepalingen 

- IEC 60 998 
   Verbindingsmateriaal voor laagspannings-stroomketens voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden

Deel 2-1: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefklemmen

   Deel 2-2: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefl oze klemmen

- IEC 60 999
  EN 60 999
  Verbindingsmateriaal

   Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze verdeelklemmen voor elektrische koperleidingen

-  DIN VDE V 0606-22-100 (Duitse norm)
Kast met verbindingsklemmen voor ingieten (GNU)

2. Kabeldozen met aansluitklemmen 

-IEC 60 670-22
  Bijzondere eisen voor verbindingsdiensten en kasten

- EN 60 947 -7-1

  Laagspannings schakelinrichtingen

  Deel 7: hulptoestellen

  Deel 1: aansluitklemmen voor koperleidingen

3. Installatiebuizen (ERA 20)

-  EN 60 423
Buitendiameters van elektrotechnische installatiebuizen en draaddiameters voor elektrotechnische installatiebuizen en hun toebehoren

5. Halogeenvrij

- EN 50 267 
  Getest bij kabels en geïsoleerde leidingen

  Halogeenvrij

4. Beschermingsgraad

- IEC 60 529
  DIN VDE 0470 Deel 1 (Duitse norm)
  Beschermingsgraad door behuizing (IP-code)
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 DK-kabeldozen 
 Technische gegevens
Kabeldozen met functiebehoud 

Volgens de richtlĳ nenbetreffende de brandbeveili-

gingstechnische eisen aan elektrische installaties 

(M)LAR moeten stroomketens in de beveiligde 

elektriciteitsvoorziening bĳ  brand gedurende een 

afdoende tĳ d hun functie blĳ ven vervullen.

Zo wordt gewaarborgd dat elektrotechnische 

installaties, zoals verlichting, liften, rookkanalen, 

alarminstallaties, etc., gedurende 30 of 90 minuten 

van stroom voorzien blĳ ven worden, waardoor in 

geval van brand mensen het gebouw gemakkelĳ -

ker kunnen verlaten en reddingswerkers hun werk 

beter kunnen doen.

Bĳ  de planning en de uitvoering van deze kabel-

trajecten en elektrische installaties dient men zich 

aan de op dat moment geldende model-richtlĳ n 

betreffende brandbeveiligingstechnische eisen aan 

elektrische installaties (M)LAR te houden.

FK-Kabeldozen voldoen aan deze eisen in-
dien gebruikt in combinatie met goedgekeur-
de kabels en leidingen alsmede geschikte 
kabelbevestigingen of draagconstructies.

  Goedgekeurde kabeldozen voor functie behoud 

in geval van brand.

 Beschermingsgraad IP 65

  Behuizing van poerdergelakt plaatstaal, 

oranje RAL 2003

  Geen additionele vuurbelasting, geen toxische of 

corrosieve uitstoot

  Functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12 in 

combinatie met functiebehoudende kabels 

van 0,5-16 mm2

  Brandveiligheid goedgekeurd volgens DIN 4102 

deel 2

  Aanraakbescherming door behuizing blijft 

behouden

  Deksel met vier onverliesbare schroefbevesti-

gingen

Behuizing met aangesloten kabels 

na de test.

Temperatuurtest volgens DIN 4102

Type FK 7xx5 FK 9xx5 FK 9259

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

−   5° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

50 % bij 40° C

100 % bij 25° C

Materiaal Duroplast

halogeenvrij

Plaatstaal, gepoedercoat

halogeenvrij

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK06 (1 Joule) IK10 (20 Joule)

Ambient conditions in working operation:

IEC 60 998 -1

EN 60 998 Deel 1

IEC 60 998 -2 -1

EN 60 998 Deel 2-1

IEC 60 670-22

IEC 60 529

DIN VDE 0470 Deel 1 (Duitse norm)

EN 60 947 -7 -1

EN 50 262

DIN 4102 Deel 12 (Duitse norm)

Normen en bepalingen

Behuizingbevestiging met bevestigingsmaterialen:

Ondergrond (materiaal) of anker-
grond (materiaal)

Fischer Type ... Hilti Type ...
FIS V.. FNA.. FBS.. FBN.. FHY.. HUS.. HSA.. HIT-HY..

Kalkzandsteen KS 12 x x x

Muurtegels Mz 12 x x x

Gasbeton HLz 12 x x

Kalkzand gasbeton KSL 12 x x

Spanbeton - hollewanden x

Poreus beton platen => 3.3 x x

Poreus beton blokken => 4 x x

Beton => B25 / =< B55 x x x x x

Let u s.v.p. op de actuele, bouwkundige toelating en aanwijzingen van de fabrikant van de 
bevestigingsmaterialen!
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 KV-verdeelkasten 
  

KV-verdeelkasten tot 63 A
- 3 - 54 modulen

- beschermingsgraad IP 54 - 65

-  uit eersteklas thermoplast

- beschermingsklasse II, �

- volgens IEC 60 439-3

i

Montagevideo
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 KV-verdeelkasten 
Overzicht behuizingswanden

Toewijzing van de kastwanden

De behuizingswanden zijn gecategoriseerd aan de hand van de wandsymbolen 

die aan elk product zijn toegewezen. Met de getallen 1  wordt aangegeven om welke wand het gaat.

Wand
4

6
5 5

Kastwanden met 
afdichtingsmembranen

Wand 1

3 x ø 7-16 mm

Wand 2

4 x ø 7-16 mm

1 x ø 10-20 mm

Wand 3

4 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 4

8 x ø 7-16 mm

2 x ø 10-20 mm

1 x ø 10-24 mm

Wand 5

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

Wand 6

8 x ø 7-12 mm

8 x ø 7-14 mm

4 x ø 12-20 mm

1 x ø 16,5-29 mm

8 x ø M 20

Kastwanden met metrische 
kabelinvoer

Wand 7

1 x M 20

Wand 8

3 x M 16

Wand 9

2 x M 20

Wand 10

2 x M 20

1 x M 20/32

Wand 11

2 x M 20

1 x M 20/32

Wand 12

4 x M 20

1 x M 20/32

Wand 13

2 x M 20

1 x M 25/32

Wand 14

2 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 15

4 x M 20/25

1 x M 25/32

Wand 16

2 x M 20

2 x M 25

1 x M 32/40

Wand 17

4 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 18

12 x M 20

2 x M 20/25

1 x M 32

Wand 19

4 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 20

6 x M 20

2 x M 25/32

1 x M 32/40

Wand 21

2 x AVS 16/

EVS 16
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 KV-verdeelkasten 
 Inhoud 

KV-Automatenkast 3-54 modulen  129 - 136

Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen

KV-Automatenkast 12-54 modulen  138 - 140

Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

KV-Automatenkast 3-48 modulen  143 - 146

„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling

KV Extra Automatenkast
met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
Kabelinvoer via geïntegreerde elastische afdichtmembranen  148 - 149

Lege kast  151

KWh-meterkast  153

Accessoires  155 - 158

Technische gegevens  160 - 166

NIEUW
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen: Uitbreekbare afdek-

stroken voor de apparaten meegeleverd 
 3 tot 9 modulen: apparatenopen-ingen 

uitbreekbaar

 Kabelinvoer met geïntegreerde, ela-

stische afdichtmembranen.

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig.

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9103 B 

     

Wand
1

1    3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��

��
� ��

���

�	

��


� ��

 KV 9104 B 

     

Wand
2

2    4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�	

�

��

���


�

��
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 KV 9106 B 

     

Wand
3

3    6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
�

�	

�
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�

���
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 KV 9109 B 

     

Wand
4

4    9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 6 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

��


�
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�	
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9112 B 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek,

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�
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 KV 1512 B 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek,

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9118 B 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�

���

��
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 KV 1518 B 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9224 B 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�
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��	

 KV 2524 B 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���
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�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9236 B 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

��
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�
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 KV 2536 B 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9336 B 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�
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�
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 KV 3536 B 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�
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�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9448 B 

     

Wand
5

5    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���
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�

�
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 KV 4548 B 

     

Wand
5

5    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 5 x 25 mm², 20 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-klemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���
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�
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 KV-verdeelkasten 
 Automatenkast 
 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9354 B 

     

Wand
6

6    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���
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�

��

��


�

�	

��

 KV 3554 B 

     

Wand
6

6    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, voor klemtechniek 

zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���
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 KV-verdeelkasten  
Automatenkast
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 Kabelinvoer via metrische 
uitbreekpoorten

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen:

Uitbreekbare afdekstroken voor 

de apparaten meegeleverd 
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6112 B 

     

Wand
17

17    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�
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 KV 6118 B 

       18 modulen: 1 x 18 x 18 mm 

   met 1 rij
   per PE aantal x doorsnede 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


 �
�

���

��

�	

��

 KV 6224 B 

     

Wand
17

17    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���

��
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�

�	
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6236 B 

     

Wand
18

18    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm 

   met 2 rijen
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

��


��

�	

��

�

���

��

 KV 6336 B 

     

Wand
17

17    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�

���

��

���


�

�	

��	

 KV 6448 B 

     

Wand
17

17    48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 4x M20, 2x M20/25 en 

1 x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

��
�

�
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�
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 KV-verdeelkasten 
Automatenkast 
kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KV 6354 B 

     

Wand
18

18    54 modulen: 3 x 18 x 18 mm 

   3-rijig
   per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   uitbreekpoorten: Boven en onder elk 12x M20, 2x M20/25 en 

1x M32  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

���

	
�

�
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�
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 FIFIXCONNECT®-insteekklemtechniek 

voor PE en N
 Aansluiting voor koperleiding

 12 - 54 modulen: Uitbreekbare afdek-

stroken voor de apparaten meegeleverd 
 3 tot 9 modulen: apparatenopen-ingen 

uitbreekbaar

 Kabelinvoer met geïntegreerde, 

elastische afdichtmembranen.
 via metrische uitbreekpoorten

 KV verdeelkasten bieden tot 4 onafhan-

kelijke N-potentialen, voor een snelle 

installatie van aardlekschakelaars, zon-

der speciale  accessoires. Met uitzonde-

ring van de B typen, hier is geen N rail 

aanwezig

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

Vorming van condenswater in 
binneninstallaties:

Condenswater kan hier worden ge-

vormd, afhankelĳ k van het weer, hoge 

luchtvochtigheid, direct zonlicht en 

temperatuurverschillen in vergelĳ king 

met de wand.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtig-

heidsniveaus en grote temperatuur-

schommelingen zĳ n te verwachten, 

zoals wasruimten, keukens, autowas-

serĳ en, enz.

Vorming van condenswater in buiteninstallaties, 
beschermd tegen weersinvloeden of onbe-
schermde buiten installaties:

Op welke plaatsen vormt zich condenswater?

Het probleem van condenswater dat zich in elektrische installaties vormt, doet zich alleen voor in omhul-

sels met een beschermingsgraad van ≥ IP 54, aangezien de temperatuuraanpassing van de binnenzĳ de 

naar de buitenzĳ de te laag is vanwege de hoge dichtheid van het omhulsel en het materiaal waarvan dit is 

gemaakt.

Hoe vormt zich condenswater in omhulsels met een hoge beschermingsgraad?

De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwapparatuur.

De warme lucht binnen in het omhulsel probeert 

vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via 

de pakking, aangezien de om-hullingen niet 

gasdicht zĳ n. 

De interne temperatuur wordt verlaagd door de 

afkoeling van het systeem, bĳ v. door de belas-

tingen uit te schakelen. De koellucht stoot vocht 

uit dat als condenswater wordt verzameld op de 

afkoelende binnenoppervlakken.

Systeem ingeschakeld.

Systeem ingeschakeld.

Systeem uitgeschakeld.

De kasten zijn geschikt voor gebruik in de open lucht.

De bij het systeem toegepaste kastmaterialen zijn in principe UV-bestendig, zodat de mechanische stabi-

liteit van de behuizing onder invloed van UV-straling gehandhaafd blijft.

Door rechtstreeks zonlicht en door de in de kast ontstane verlieswarmte van de elektrische apparaten 

kan de kast van binnen te warm worden. Ook beïnvloeden lagere buitentemperaturen, bijv. onder -5 °C, 

de apparaattechniek. Daarom moet rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstan-

digheden op de apparaattechniek.

De bovenzijde van de kast moet door middel van een afdekking worden beschermd tegen door het weer 

veroorzaakte belasting door regen, ijs en sneeuw. 

Bovendien moet bij de keuze van de montagelocatie niet alleen te worden gelet op de IP-beschermings-

graad en de invloed van het weer, maar ook op eventuele schade ten gevolge van chemische invloeden.

Het is mogelijk dat aanvullende maatregelen (zoals ventilatie) nodig zijn om ervoor te zorgen 
dat de maximaal toegestane omgevingstemperatuur van de inbouwapparaten niet wordt over-
schreden en condensvorming wordt voorkomen.

Vorming van condenswater 
in elektrische installaties



143

KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 8104   NIEUW

       4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 nominale isolatiespanning  AC 690 V 

 DC 1000 V 

��
�

�	

�

��

���

��

��	

 KV PC 9103 B   NIEUW

       
Wand

9

9   3 modulen: 1 x 3 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20
   per PE aantal x doorsnede 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage 
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling
 )  voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��

��
� ��

���

�	

��


� ��

 KV PC 9104 B   NIEUW

       

Wand
13

13   4,5 modulen: 1 x 4,5 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20 und 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar  slot voor klapdeksel en 

verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 
��

�

�	

�
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�
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 8109   NIEUW

       9 modulen: 1 x 9 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar
   wanden zonder uitbreekpoorten  

 nominale isolatiespanning  AC 690 V 

 DC 1000 V 

�

��
�	��

�
�	

��� ���

 KV PC 9106 B   NIEUW

      

Wand
14

14   6 modulen: 1 x 6 x 18 mm 
met PE-klm
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 2x M20/25 und 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)  
 voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar 
  slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
�

�	

�
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�
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 KV PC 9109 B   NIEUW

      

Wand
15

15   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   uitbreekpoorten: boven en onder elk 4x M20/25 en 1x M25/32
   per PE aantal x doorsnede 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparante klapdeksel, verzegelbaar
   slot voor klapdeksel en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   apparaatafdekking uitbreekbaar  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
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�

�	��
�

�	
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9112 B   NIEUW

      

Wand
5

5   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 1 rij
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling) 
  voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�

����	

�	





�

������

 KV PC 9224 B   NIEUW

      

Wand
5

5   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 2 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE/N aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�

���
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�
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 KV PC 9336 B   NIEUW

      

Wand
5

5   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 3 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 


�

�
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�
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KV-verdeelkasten 
„weerbestendig“, 
voor onbeschermde buitenopstelling 

 KV PC 9448 B   NIEUW

      

Wand
5

5   48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 
met PE-klem
   met 4 rijen
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   per PE aantal x doorsnede 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, 

FIXCONNECT®-steekklemtechniek, 

voor klemtechniek zie technische bijlage
     voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   side behuizing verbindingen kunnen worden gerealiseerd door boren  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��


�
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�
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KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 Extra compartiment met DIN-rail over de 

gehele breedte van de kast voor appara-

tuur die niet met de hand bediend hoeft 

te worden, inbouwdiepte 72 mm, 

inbouwhoogte max. 125 resp.150 mm.

 In dezelfde kast kunnen gelijktijdig ande-

re genormeerde installatie-

inbouwapparaten (met buitenmaten 

volgens DIN 43 880) worden ingebouwd!

 Kabelinvoer met geïntegreerde, ela-

stische afdichtmembranen.

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Geïntegreerd accessoirevak -

alles op z‘n plaats.
 RVS schroeven (1.4301) V2A

 Compacte, fraaie productoplossing.
 Fabrieksmatig voormonteren en bed-

raden bij de inbouw van klemmenstroken 

is mogelijk.
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KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 KV 9220 

     

Wand
5

5    12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor de inbouw van apparatuur met snapbevestiging op DIN-rail, 

35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�	
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�
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 KV 9230 

     

Wand
6

6    18 modulen: 1 x 18 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

��
�

�	

���

�
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��
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 KV 9330 

     

Wand
5

5    24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 
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KV-verdeelkasten 
Automatenkast met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
k abelinvoer via geïntegreerde elastische membranen  

 KV 9440 

     

Wand
5

5    36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 273 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 

�
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 KV 9350 

     

Wand
6

6    36 modulen: 2 x 18 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   PE/N-klem apart bestellen
   voor inbouw van apparaten met DIN-railbevestiging, 35 mm
   met ruimte voor bedieningsafhankelijke apparaten
   1 extra DIN-rail, 381 mm lang, achter blindplaat
   met transparant klapdeksel
   slot voor deur en verzegelset zie accessoires
   met kabel invoerplaat
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

 nominale isolatiespanning  AC 400 V 
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KV-verdeelkasten 
Lege kast IP 55/IP 65 

 KG-lege kast: 

Kabelinvoer via metrische 

uitbreekpoorten.

 Kabelinvoer via elastische afdicht-

membranen

(buiten KG-lege kast)

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven (1.4301) V2A
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KV-verdeelkasten 
Lege kast IP 55/IP 65 

 KG 9001 

      

Wand
16

16
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

�	

��


���

 KG 9002 

      

Wand
19

19
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

�	�

��


���

 KG 9003 

      

Wand
20

20
21 21

   Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 
(zie hoofdstuk LES) 
   voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   met transparant scharnierend deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm  

���

��


���

 KV 9331 

     

Wand
5

5    Beschermingsgraad: IP 65 

   voor inbouw van apparaten op de montageplaat
   max. inbouwdiepte 160 mm
   met transparant deksel
   met gereedschap af te sluiten
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� ���

��
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KV-verdeelkasten 
KWh-meterkast 
kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 Verzegelbaar

 Kabelinvoer via elastische afdicht-

membranen

 Brandgedrag:

Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 RVS schroeven (1.4301) V2A
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KV-verdeelkasten 
KWh-meterkast 
kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen 

 KV 9337 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 65 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 162 mm
   met klapdeksel, aanrakingsveilig, voor 12 modulen ( 12x18 mm)
   met bijbehorende DIN-rail
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� ��

	�
��


��

�

��
��

��
��

�
�

���

���
���

�	�

 KV 9338 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 54 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 154 mm
   met Klapvenster voor kWh-meter, verzegelbaar
   voor kWh-meters, schakelklokken enz.
   Afmetingen opening 140 x 310 mm
   met gereedschap of met de hand te openen
   voor hangslot (beugel-Ø max. 6 mm)
   met extra DIN-rail
   lengte DIN-rail 172 mm
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

��� �

��


������

���
���

�
�

�
�

 KV 9339 

     

Wand
5

5    Toepassing in ongemeten bereik na 
afspraak met het lokale energiebedrijf
beschermingsgraad: IP 65 
   met meterbord en bevestigingsschroeven voor de meter
   max. inbouwdiepte 162 mm
   met extra DIN-rail
   lengte DIN-rail 172 mm
   met transparant deksel
   sluitingen voor gereedschapsbediening
   verzegelbaar
   met kabel invoerplaat
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer  

����

��
�

���
�	�
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

Insteek-koppelstuk,

Koppelstuk 155

Montageplaten 155

DIN-rails 156

Kabelborgsysteemen 156

Identificatieplaatje 157

Afdekplaaten 157

Inbouwsloten 157

Reservesleutel 158

Verzegelvoorziening 158

Afdekstrooken 158
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 EVS 16 

      Insteek-koppelstuk 

   beschermingsgraad: IP 54
   voor het zijdelings samenbouwen van KV en KG behuizingen
   leidingdoorvoer voor Ø tot 19 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 lengte  15 mm 

 AVS 16 

      Koppelstuk 

   beschermingsgraad: IP 65
   voor het zijdelings samenbouwen van KV en KG behuizingen
   leidingdoorvoer voor Ø tot 15 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm  

 lengte  21,5 mm 

 KG MP 01   

 Montageplaat voor KG 9001 
 m  ateriaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

���

 KG MP 02   

 Montageplaat voor KG 9002 
 m  ateriaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

��

 KG MP 03   

 Montageplaat voor KG 9003 
   materiaal hardpapier, gecoat
 m  ateriaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  �

	

���
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 KG TS 01   

 Draagrail voor KG 9001 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

��

�

���

 KG TS 02   

 Draagrail voor KG 9002 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

���

���

�

 KG TS 03   

 Draagrail voor KG 9003 
   conform DIN EN 60 715
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

�	�

���

�

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
 set met 10 x 6 houders achter  
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
 set met 10 x 6 houders achter  
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-tekstvenster
set van 5 stuks 
   tekstvenster voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, niet voor 

insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   

 KV EB 03 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 3 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 04 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 4,5 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 06 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 6 modulen
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 09 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 9 modulen
   voor KV 9325, KV 9363
   voor vervanging (1 afdekplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 12 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 12 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en beneden 

afgedekt moet worden 

(1 kabelinvoerplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV EB 18 

    Afdekplaat 

   voor verdeelkasten met 18 modulen per rij
   extra te bestellen wanneer de kabelinvoer boven en beneden 

afgedekt moet worden 

(1 kabelinvoerplaat wordt standaard meegeleverd)  

 KV ES 1   

 Inbouwslot
voor verdeelkasten met 12-54 modulen 
   met half cylinderslot  
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KV-verdeelkasten 
Accessories 

 KV ES 2   

 Reservesleutel 
   voor deursluiting KV ES 1 of KV ES 3
   2 stuks  

 KV ES 3   

 Inbouwslot
voor verdeelkasten met 3-9 modulen 
   voor KV 9325, KV 9363
   met half cylinderslot  

 KV PL 2   

 Verzegelvoorziening
voor verdeelkasten met 12-54 modulen 
   voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder apart onderdeel)  

 KV PL 3   

 Verzegelvoorziening
voor verdeelkasten met 3-9 modulen 
   voor KV 9325, KV 9363
   voor de verzegeling van het bovenste en onderste behuizingdeel. 

(deuren zijn verzegelbaar zonder apart onderdeel)  

 AS 12 

    Afdekstrook
12 modulen 
   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, voor materiaal-

dikten tot 3 mm  

 AS 18 

    Afdekstrook
18 modulen 
   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, voor materiaal-

dikten tot 3 mm  
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 

Vorspannseite

Afmetingen in mm 160

Bevestigingsmaten in mm 161

Zijdelingse koppeling behuizing 162

Klemmen 163 - 164

Normen 165

Gebruiks- en omgevingscondities 166
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Detailmaten in mm

=  beschikbare inbouw-ruimte 

bij kabel-invoer

KV 9331

��
��

��
��

��
��

��������
�������� ��	�

��
��

��

����

�
��

KG 9001
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KG 9002

���

��


��
�

�
�

��
�

�	
�

	
��

��
�

�

�	�
��	

��
�

���
��

��

���

KG 9003
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Bevestigingsmaten in mm

Automatenkast 

3 modulen

Automatenkast

4.5 modulen

Automatenkast 

6 modulen

�

��
�

��

���

�

��
�

��
�

��	

�	 �

�
�

�
�

��	
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�

�
�

�
�

���

�	�

Automatenkast 

9 modulen

��




�
�

���

���

��
�

Automatenkast 

12 modulen

��

��
�

�	
�

���

���

��
�

���

Automatenkast 

2 x 12 modulen

��

��


�
�

���

���

��
�

���

���

Automatenkast 

3 x 12 modulen

��

��
�

��
�

���

���

�
�

���

���

���

Automatenkast 

4 x 12 modulen

��




�
�

��

��

��
�

Automatenkast 

1 x 18 modulen

��

��


��
�

��

��

�
�

���

Automatenkast 

2 x 18 modulen

��

	
�

�
�

��

��

��
�

���

���

Automatenkast 

3 x 18 modulen

��

��

Afdekplaat voor verdeelkasten

12-54 modulen boven en beneden aangebouwd

��

��

Door de draagrails 180° te draaien kan de inbouwdiepte onder de aanraakbeveiliging met 

59 mm worden vergroot. Er zijn geen aanvullende componenten noodzakelijk.

Wandbevestiging voor schroeven tot 4,5 mm doorsnede.
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Zijdelingse koppeling behuizing

KG 9001 KG 9002 KG 9003

Automatenkasten kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:
- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automatenkasten

3 modulen

Automatenkasten

4.5 modulen

Automatenkasten

6 modulen

Automatenkasten

9 modulen

KV-verdeelkasten kunnen als hieronder afgebeeld zijdelings met elkaar worden verbonden:
- in beschermingsgraad IP 65 met koppelstuk AVS 16

- in beschermingsgraad IP 54 met koppelstuk, insteek EVS 16

Automatenka-

sten

12 modulen

Automatenka-

sten

2x12 modulen,

KV 9220,

KV 9220 M

Automatenka-

sten

3x12 modulen,

KV 9330,

KV 9330 M

KWh-

meterkast

KV 9338

KV 9337

KV lege kast 

4x12 modulen

KV 9440

KV 9440 M

KV lege kast

4x12 modulen

KV 9440,

KV 9440 M

Automatenkasten

12 modulen

Automatenka-

sten

18 modulen

Automatenka-

sten

2 x 18 modulen,

KV 9230,

KV 9230 M

Automatenkasten

3 x 18 modulen,

KV 9350

KV 9350 M

Automatenkasten

18 modulen



163

KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Klemmen

PE- en N- FIXCONNECT®-insteek-klemmen
Aansluitvermogen van PE- en N-klemmen

aantal geleiders per pool

Klemmen max. 
aantal van - tot max.

max. 
aantal van - tot max.

kooiklemmen 25 mm²

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2.5 mm2, sol

  1.5 mm2, sol

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

insteekklemmen 4 mm²

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1,5 - 4 mm2, f

Zonder andereindhuls; de kleminrichting moet bij het invoeren 

van de ader met een werktuig geopend worden.

}
Let op:getest als 

verbindingsklem voor 

meerdere aders van 

gelijke doorsnede 

voor toepassing in één 

stroomketen.

Nominaalstroom: 80 A   
De schroefklemmen zijn tegen zelfblokkering beveiligd.
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Klemmen

Aantal DIN-rails PE-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

N-PE aansluitrail en aantal aansluitingen

PE-klem voor koperleidingen

N klem voor koperleidingen

Aantal DIN-rails N-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2
 Insteek-

       brug

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Normen

-  IEC 60 439-3, EN 60 439-3,

... schakelapparatuur-combinatie 

die toegankelijk is voor elektrotechnische leken - installatieverdelers 

-  IEC 60 999, verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefverbindingsklemmen en schroefl oze verbindingsklemmen voor elektrische koperleidingen

- EN 60 529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Beschermingsgraden door behuizing (IP-code)

KV-verdeelkasten voldoen aan de volgende normen en bepalingen:
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KV-verdeelkasten 
Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities

KV-verdeelkasten
PS polystyreen

KV PC verdeelkasten
PC polycarbonaat

KV
Automatenkasten 
en KWh-meter-
kast

Lege kast Kabelinvoeren 
ESM ..., 
EVS 16

KV PC
Automatenkasten

Kabelinvoeren
AVS 16

Toepassingsgebied Uitvoering IP 54/65: 
Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstel-

ling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 

geschikt voor binnenopstelling, droog

Geschikt voor onbeschermde bu-

itenopstelling (ruwe omgeving en/of 

buiten).

Er moet echter rekening worden 

gehouden met de invloed van de weer-

somstandigheden op de geïnstalleerde 

apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage 

omgevingstemperaturen of condens-

vorming. Zie technische gegevens.

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 5° C

−

+ 60° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 5° C

+ 55° C

+ 70° C

− 40° C

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

  50% bij 40° C

100% bij 25° C

−

−

-

-

−

−

−

−

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren 

- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750° C

V-2

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

V-2

fmoeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

−

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

750° C

V-2

moeilijk ontvlam-

baar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) – IK08 (5 Joule) –

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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Installatieverdeler tot 250 A met deur
conform IEC 61 439-3 (VDE 0660-600-3)

„Installatieverdeler voor bediening door leken (DBO)“

- combineerbaar kastsysteem

- beschermingsgraad IP 66

- van polycarbonaat

- beschermingsklasse II, �

Snel, eenvoudig en slim plannen
www.                               .eu

NIEUW
beschermings-

graad IP 66

Montagevideo

i
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ENYSTAR
  Inhoud

Systeembeschrijving  170 - 171

Systeemopbouw / Behuizingswand  172 - 173

Voorbeelden van combinaties  174 - 175

Installationsverteiler conform IEC 60 439-3 tot 250 A, 

Toegang en bediening  176 - 177

Programmaoverzicht: Bediening en toegang ook door leken  178 - 179

Programmaoverzicht: Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon  180 - 181

KWh-meterkast  200

kWh-meterkast met meterbord voor inbouw van elektronische kWh-meter (eHz)  201

Automatenkast

voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63 A 

volgens DIN 43880

met PE- en N-klemmen

9 - 54 modulen  194 - 197

Automatenkast

voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100 A 

volgens DIN 43880,

zonder PE- en N-klem

12 - 54 modulen  198 - 199

Klemmenkast  199

Lege kast 
deursluiting met handbediening
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

met transparante deur  182 - 184

met ondoorzichtige deur  185 - 187

Lege kast 
deursluiting met gereedschapsbediening
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

met transparante deur  188 - 190

met ondoorzichtige deur  191 - 193
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ENYSTAR
  Inhoud

Railsysteemkast met zekeringhouders 

met opbouw

met zekeringhouders tot 63 A, Neozed  202

met patroonlastscheiders NH 00C  203

Railsysteemkast

5-polig verzamelrailsysteem, 250 A  204

afdekkingen en zekering apparatuur  205

accessoires (aansluitklemmen voor rails)  206 - 207

component opties  208

Voedingsschakelaarkast

met hoofdschakelaar conform IEC 60 947-2  213

Lastscheiderkast

met lastscheider conform IEC 60 947-3  210 - 212

NH-patroonlastscheiderkast 

met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3  209

Nadere informatie en planningshulp (bijv. CAD-onderdeelbibliotheken) 
vindt u op het internet onder www.hensel-electric.de 

Accessoires  215 - 234

Technische gegevens  236 - 254

Plannen en voorbereiden met de configurator

  www.enyguide.eu  245 - 247

Montage  248 - 253

Controle  254
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ENYSTAR
  Systeembeschrĳ ving

Installatieverdeler tot 250 A met deur
combineerbaar kastensysteem
dubbelgeïsoleerde kast, beschermingsgraad IP 66, van polycarbonaat

voor de bouw van distributieverdelers tot 250 A 

voor bediening door leken (DBO)

conform IEC 61 439-3

Installatieverdeler tot 250 A met deur
 voor beschermde buitenopstelling

 stofdicht en straalwaterdicht (IP 66)

 beschermingsklasse II �
 kleur: grĳ s, RAL 7035

Deuren
 alle kastmaten met deur

 transparant of ondoorzichtig

 scharnieren links of rechts te monteren

 verzegelbaar

 afsluitmogelijkheden: afsluitbaar, of met de hand of met gereedschap te openen

 bediening van de apparatuur achter de deur met afdekplaat

 geen uitstekende aandrijvingen 

Snelle kastverbinding
 open kastwanden 

die met afsluitplatensets snel en eenvoudig kunnen worden gesloten

 geïntegreerde afdichtingen

 betrouwbare kastverbindingen

Voorgemonteerde functiekast
  functiekast met afdekking als bescherming tegen aanraken

  Connection Box voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moeten 

worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars

 EMV-gekeurd railsysteem

 N-geleider met dezelfde nominale stroom als de fasegeleiders 

 monteerbare zekering apparatuur

 kabelinvoer via aanbouwfl ens, tot 72 mm kabeldiameter

Combineerbaar kastensysteem met deur

Bediening van de apparaten achter de deur 

met aanraakbeveiliging

Snelle kastverbinding

Voorgemonteerde functiekast

Hoofdrailsysteem standaard EMV-gekeurd, met N/PEN-geleiders in het bereik van de 

fasegeleiders en met dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als de fasegeleiders
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� �

��

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: 

voor distributie volgens IEC 61 439-3: -5° C tot 35° C, max. + 40° C

Vochtigheid: 50% bij 40° C, 100% bij 25° C

voor lege kast: - 25° C tot + 70° C

Door de ingebouwde apparaten kunnen de maximale 

omgevingstemperaturen worden beperkt.
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Montage

 

De kasten zĳ n geschikt voor beschermde buitenopstelling.
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersom-

standigheden op de bedrĳ fsmiddelen.

Isolatie
Dubbelgeïsoleerde kast

(beschermingsklasse II) �

Slagvastheid
Beschermingsgraad voor mechanische belasting IK 08 (5 Joule) 

conform DIN EN 50 102

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen 
en aanraking

Stofdicht 

Beschermingsgraad IP 66

Bescherming 
tegen water

Straalwaterdicht

Beschermingsgraad IP 66

Nominale elektrische 
waarden

nominale stroom: 250 A

Nominale isolatiespanning: AC 690 V, DC 1000 V 1), VDE 0110 

1) *De nominale isolatiespanning kan door de ingebouwde apparatuur lager liggen.

Materiaal: Polycarbonaat

Brandbestendigheid
Gloeidraadtest 960 °C

conform IEC 60 695-2-11

zelfdovend, moeilĳ k ontvlambaar
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alUV-bestendigheid
UV-bestendig volgens DIN EN 61439-1, paragraaf 10.2.4

Het materiaal is op UV-bestendigheid getest.

Chemische 
resistentie

Resistentie tegen

zuren en logen van 10%, 

benzine en minerale olie

Toxisch gedrag Vrĳ  van siliconen en halogenen
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Automatenkast

met afsluitplaaten

Aanbouwflenzen apart 

bestellen

KWh-meterkast

Railsysteemkast 

met zekeringhouders

Railsysteemkast

NH-patroonlast-

schakelaar

Schakelaarkast 

met lastscheiders en met 

vermogensschakelaar

Automatenkast

Lege kast

Combineerbare 
Installatieverdeler met deur

Combineerbare kast met deur
en afsluitplaaten

Functiekasten

Lege kasten 

met afsluitplaaten

Anbaufl ansche separat 

bestellen

Afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aan-

bouwflenzen apart bestellen

Naast de standaard-gereedschapsbediening 

voor sleufschroevendraaier kunnen deuren 

met 3-hoekig 8 mm, 4-kantig 8 mm of dub-

bele baard worden afgesloten. Alle vier af-

sluittypen worden met de multikey bediend.
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Combineerbare kast met 
deur en afsluitplaaten

  4 kastmaten: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm en 

546 x 366 mm

Combineerbare 
Installatieverdeler 
met deur

  modulaire kastopbouw in 

raster van 90 mm

   4 kastmaten: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm und 

540 x 360 mm

  snel en eenvoudig aaneen 

te bouwen tot grotere 

combinaties

 
Installatieverdeler 
Behuizingswand

Wand 1  (180 mm)
Wandopening: 

100 x 80 mm

Wand 2  (270 mm)
Wandopening: 

190 x 80 mm

Wand 3  (360 mm)

Wandopening: 

280 x 80 mm

Wand 4  (540 mm)
Wandopening:

2 x 190 x 80 mm

Toewijzing van de 
kastwanden

De toewijzing van de kastwan-

den gebeurt via de wandpic-

togrammen die aan de diverse 

producten zijn toegewezen. 

De individuele cijfers  1  geven 

aan om welke wand het gaat.

Wand
2

2
4 4

Kastwanden 

gesloten met afsluitplaten

Lege kast en 

automatenkast ook met afsluitplaten voor 

het sluiten van de kastwanden.

Kastdieptes

1
8

6

bij handbediening

bij gereedschapsbediening

��
�

��
���

Verhogingsrand
voor uitbreiding van de 

inbouwdiepte met 50 mm

bij handbediening

bij gereedschapsbediening

��� �	�

��
�

�	
�

�

�

��

(Maten in mm)
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Voorbeelden van combinaties

In alle richtingen te combineren en uit te reiden

Flexibiliteit is een beslissende 

factor in de elektro-installa-

tie, want de eisen worden 

steeds zwaarder. 

ENYSTAR-kasten kunnen naar 

wens worden gecombineerd en 

gerangschikt om het systeem op 

Connection Box

Alle kasten hebben een grote 

deur, waardoor de elektrische 

functies goed toegankelĳ k 

zĳ n.

fl exibele wĳ ze aan de individuele 

eisen ter plaatse aan te passen: 

combinaties naast elkaar of 

boven elkaar.

Alle kasten hebben een grote 

deur, waardoor de elektrische 

functies goed toegankelĳ k zĳ n.

Met de ENYSTAR Connection 

Box kunt u gemakkelijk en snel 

apparaten inbouwen die van bui-

ten moeten worden bediend. 

Daarbij horen bijv. CEE-contact-

dozen, knoppen, schakelaars en 

aanraakschermen. 

De Connection Box wordt 

gemonteerd met veilige steek-

verbindingen. 

De nieuwe ENYSTAR Con-

nection Box is verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen en 

standaardvoorzieningen.

Verschillende zekering appara-

ten, zoals D 02 zekeringhou-

ders voor railmontage of 

NH-patroonlastscheiders kun-

nen net als aansluitklemmen 

voor rail in één kast worden 

gecombineerd.

Combinaties 

boven elkaar

Combinaties 

naast elkaar

Voorbeeld 2:

Installatieverdeler 

met 125 A-voeding, 

36 modulen (3 x 12 x 18 mm)  

met klemmenkast voor PE en N

Voorbeeld 1:

Installatieverdeler met 

72 modulen (6 x 12 x 18 mm),

combinatie behuizing van twee 

FP 1318 met afsluitplaten

Installatieverdeler

1

2

uitbreidbaar
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Eisen aan installatieverdelers 
in werkplaatsen en industrie

Algemene eisen aan installatieverdelers:

1.  Duidelijke scheiding tussen gedeelten voor be-
diening door leken en toegang voor vakbekwame 
personen

  Bij installatieverdelers vereist de norm daarom bijzon-

dere veiligheidsmaatregelen voor gedeelten waar leken 

toegang tot hebben:

 -  Actieve onderdelen moeten met aanraakbeveiliging 

worden afgeschermd.

 -  Apparaten die alleen door vakbekwame personen 

mogen worden bediend, moeten in een apart gedeelte 

worden ondergebracht dat alleen met gereedschap te 

openen is.

2.  Snel en veilig bedienen van de voorziene appara-
ten, bijv. rij-inbouwapparaten en zekeringen

3.  Deuren voor alle kastgrootten, 
zodat leken ze eenvoudig kunnen bedienen.

Installatieverdelers worden 

meestal in de buurt van de 

werkplek gebruikt. Ze kennen 

vele toepassingen. 

Hierbij moeten de betreffende 

eisen worden nagevolgd die 

voortkomen uit de plek van 

montage.

Verdere bijzondere eisen voor het ge-
bruik in werkplaatsen en industrie:

1.  Hoge beschermingsgraad IP 66
Stofdicht en tegen water beschermd

2.  Robuust materiaal voor gebruik in 
ruwe omgevingen
hoogwaardige thermoplast voor hoge 

mechanische belasting 

3.  Corrosiebestendigheid
Materiaal bestand tegen corrosie door 

luchtvochtigheid of industriële processen
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Installatieverdelers tot 250 A met deur 
voor werkplaats en industrie

Modulaire verdelers voor de speciale vereisten in industrie en werkplaats...

... en met duidelijk gescheiden functionele 
gedeelten!

  Modulaire bouwwijze voor duidelijke scheiding van 

toegangs- en bedieningsgedeelten voor vakbe-

kwame personen en leken 

 Grote, transparante deuren voor een snelle controle 

en gemakkelijke bediening van de inbouwapparaten

  Snel openen en sluiten van de deuren  

 Op elk moment uitbreidbaar, modulair systeem

 Dubbelgeïsoleerde behuizing, 

beschermingsklasse II � 

 hoge beschermingsgraad IP 66: 

stofdicht en tegen water beschermd

  corrosiebestendige behuizing door 

hoogwaardig isolatiemateriaal

  Hoge mechanische hardheid JK 08 

voor hoge belasting in werkplaats en 

industrie

Tot de volgende gedeelten mag alleen een vakbe-
kwaam persoon toegang hebben:

 Voeding

 Voorzekeringen

 Uitgangsklemmen

Daarom is de toegang alleen met geschikt gereed-
schap mogelĳ k.  

De leek mag hier geen toegang hebben.
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1.  Alleen installatie-inbouwapparaten, zoals rij-inbouw-

apparaten, zekeringelementen tot 63 A, belasting-

sschakelaars en IT-componenten zijn toegelaten. 

Hiervoor is gereedschapsbediening niet noodzake-

lijk.

2.  Volledige aanraakbeveiliging IP XXC : 
Andere schakelapparaten moeten achter aparte 

deksels of deuren worden ingebouwd, die alleen met 

gereedschap kunnen worden geopend.

  Optioneel kan de deursluiting ook afsluitbaar worden 

gebruikt.
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  Programmaoverzicht
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

Automatenkast 
voor apparaten tot 63 A
met PE- en N-klemmen
pagina 194 - 197

FP 1109
1x9x18 mm

FP 1108
1x9x18 mm

met afsluitplaten

FP 1219
2x12x18 mm

FP 1418
3x17x18 mm

met afsluitplaten

FP 1408
2x27x18 mm

met afsluitplaten

FP 1218
2x12x18 mm

met afsluitplaten

FP 1319
3x12x18 mm

FP 1318
3x12x18 mm

met afsluitplaten

FP 1409
2x27x18 mm

FP 1211
1x12x18 mm

voor veiligheids-

hoofdschakelaar

Automatenkast voor de inbouw van DIN-railcomponenten conform 

DIN 43 880 van 9 tot 54 modules. 

Automatenkast 
voor apparaten tot 100 A
zonder PE- en N-klem
pagina 198 - 199

FP 1211
1x12x18 mm

voor veiligheids-

hoofdschakelaar

met PE- en 
N-klemmen

FP 1439
2x27x18 mm

FP 1349
3x12x18 mm

FP 1249
2x12x18 mm

FP 1101
1x12x18 mm

FP 1100
Behuizing met 

klemmen

Lege kast 
met transparante deur 
pagina 182 - 187

Lege kast 
met ondoorzichtige deur
pagina 188 - 193

Lege kast voor uiteenlopende elektrotechnische apparatuur, ofwel direct via montage 

op de bodem van de kast, ofwel op DIN-rail resp. montageplaten. 

Inbouwapparaten moeten geschikt zĳ n voor leken of moeten worden 
afgeschermd.

FP 0140
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0141
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0240
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0241
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0340
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0341
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0440
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0461
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0150
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0151
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0250
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0251
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0351
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0450
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0451
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0471
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0350
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0441
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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179

KWh-meterkast
pagina 201

FP 2212

voor inbouw van 

1 elektronische 

kWh-meter (eHz)

FP 2213
voor inbouw van 

2 elektronische 

kWh-meter (eHz)

Meterkast voor toepassing in het onge-

meten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrĳ f. 

Kast verzegelbaar.

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.

Railsysteemkast
met zekeringhouders 
tot 63 A, Neozed
pagina 202

FP 3435 
250 A, 5-polig

11 D0 2 

met aansluit-

klemmen

FP 3235 
250 A, 5-polig

4 D0 2 

met aansluit-

klemmen

Lastscheiderkast
pagina 210 - 212

FP 5101      63 A
3-polig, PE + N

FP 5201
125 A 

3-polig, PE + N

FP 5103      63 A
4-polig + PE

FP 5102    100 A
3-polig, PE + N

FP 5104    100 A
4-polig + PE

FP 5202
125 A 

4-polig, PE

FP 5211
160 A 

3-polig, PE + N

FP 5312
250 A 

3-polig, PE + N

FP 5213
160 A 

4-polig + PE

Lastscheiderkast met lastscheider 

conform IEC 60 947-3.
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Lege kast 
met transparante deur 
pagina 188 - 190

Lege kast voor uiteenlopende elektrotechnische apparatuur, ofwel direct via montage 

op de bodem van de kast, ofwel op DIN-rail resp. montageplaten. 

FP 0100
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0101
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0210
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0211
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0310
Inbouwmaten

216x486x140 mm

FP 0311
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0400
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0401
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0411
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

KWh-meterkast
pagina 200

FP 2312
voor inbouw van 2 

meters of  

1 meter + 1 DIN-rail

FP 2211
voor inbouw 

van 1 meter

FP 0120
Inbouwmaten

216x126x140 mm

FP 0121
Inbouwmaten

216x126x140 mm

met afsluitplaten

FP 0230
Inbouwmaten

216x306x140 mm

FP 0231
Inbouwmaten

216x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0331
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

FP 0420
Inbouwmaten

486x306x140 mm

FP 0421
Inbouwmaten

486x306x140 mm

met afsluitplaten

FP 0431
Inbouwmaten

306x486x140 mm

met afsluitplaten

Lege kast 
met ondoorzichtige deur 
pagina 191 - 193

FP 0330
Inbouwmaten

216x486x140 mm

met afsluitplaten

Meterkast voor toepassing in het onge-

meten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrĳ f. 

Kast verzegelbaar.

Railsysteemkast
pagina 204 - 205

FP 3402 
250 A, 5-polig

FP 3212 
250 A, 5-polig

FP AP 21 
Afdekking voor ze-

kering apparatuur

uitsparing: 12

FP AP 41 
Afdekking voor ze-
kering apparatuur
uitsparing: 
10 + 16

FP BA 70 
Blinde afdekking 

h 160 x b 126 mm

uitsparing: 7

NH RT 00C
NH 00C-patroon-

lastscheider, 3-polig, 

125 A

uitsparing: 5

ZS RS 18
D0 2-zekering-

houder 63 A

uitsparing: 2

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.
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Railsysteemkast
met patroonlastscheiders 
pagina 203

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit als 

de fasegeleiders.

FP 3226 
250 A, 5-polig

1 NH 00C 

met aansluit-

klemmen

FP 3426 
250 A, 5-polig

2 NH 00C 

met aansluit-

klemmen

NH-patroonlastscheiderkast
pagina 209

FP 4211 
1xNH 00C, 125 A

 3-polig, PE + N

FP 4212 
2xNH 00C, 125 A 

3-polig, PE + N

FP 4312 
1xNH 1, 250 A

3-polig, PE + N

NH-patroonlastscheider-kast met pa-

troonlastscheider conform

IEC 60 947-3.

Vermogenschakelaar-
behuizing
pagina 213

FP 5216
160 A 

3-polig, PE + N

FP 5325
250 A 

3-polig, PE + N

Vermogenschakelaarkast met vermo-

gensschakelaar conform 

IEC 60 947-2, met overbelasting- 

en kort-sluitingbeveiliging.
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Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0140 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 0141 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

1
8
6

186

 FP 0240 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 0241 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 186

3
6
6
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Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0340 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

5
4
0

186

 FP 0341 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

5
4
6

186

 FP 0440 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

186

 FP 0441 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

546

3
6
6

186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



184

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0461 

     

Wand
3

3
4 4

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

5
4

6

366 186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



185

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0150 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 0151 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

1
8
6

186

 FP 0250 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   kastgrootte 2
   met ondoorzichtige deur
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 0251 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 186

3
6
6

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



186

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0350 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

5
4
0

186

 FP 0351 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276

5
4
6

186

 FP 0450 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

186

 FP 0451 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

546

3
6
6

186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



187

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied

 FP 0471 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met handbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

5
4
6

366 186

Inbouwapparaten moeten geschikt zijn voor leken of moeten worden afgeschermd.

PAS OP! 



188

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0100 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0

 FP 0101 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 1
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

1
8
6

 FP 0210 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 0211 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 2
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

3
6
6



189

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0310 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0

 FP 0311 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 3
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

5
4
6

 FP 0400 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

 FP 0401 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163546

3
6
6



190

 ENYSTAR  
Lege kast met transparante deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0411 

     

Wand
3

3
4 4

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   kastgrootte 4
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163

5
4
6

366



191

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0120 

    

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0

 FP 0121 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 216 x H 126 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 1
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

1
8
6

 FP 0230 

    

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 0231 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 216 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 2
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

3
6
6



192

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0330 

    

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0

 FP 0331 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 216 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm,

 bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 3
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

276 163

5
4
6

 FP 0420 

    

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

 FP 0421 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 486 x H 306 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163546

3
6
6



193

 ENYSTAR  
Lege kast met ondoorzichtige deur 
Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon

 FP 0431 

     

Wand
4

4
3 3

   Inbouwmaten B 306 x H 486 x D 140 mm
deursluiting met gereedschapsbediening
met afsluitplatenset 
   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 136 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 125 mm
   met ondoorzichtige deur
   kastgrootte 4
   deursluiting verzegelbaar
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

163

5
4
6

366



194

 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1109 

    

Wand
2

2
1 1

   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   met 1 rij
   kastgrootte 1
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

N PE

270

1
8
0

186

 FP 1108 

     

Wand
2

2
1 1

   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 1 rij
   kastgrootte 1
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

N PE

276

1
8
6

186

 FP 1219 

    

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting verzegelbaar
   deursluiting met handbediening
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

125

270 186
3
6
0



195

 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1218 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

PEN

125

276 186

3
6
6

 FP 1319 

    

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   kastgrootte 3
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

N
PE

125

125

270

5
4
0

186

 FP 1318 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   3-rijig
   kastgrootte 3
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

N
PE

125

125

276

5
4
6

186



196

 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1409 

    

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm 

   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

540

3
6
0

125

N PE

186

 FP 1408 

     

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

125

N PE

546

3
6
6

186

 FP 1418 

     

Wand
3

3
4 4

   51 modulen: 3 x 17 x 18 mm
met afsluitplatenset 
   3-rijig
   kastgrootte 4
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 63A volgens DIN 43880
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   aanbouwflens apart bestellen  

125

125

N
PE

5
4
6

366 186
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 63 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

Montagevoorbeeld installatieverdeler:

2 x FP 1318
72 modulen: 6 x 12 x 18 mm
met afsluitplaten

���

���

���

���
2  x met 3 rijen

per PE/N aantal x doorsnede:

6 x 25 mm2, Cu

24 x 4 mm2, Cu

kastverbinders: 6 stuks

aanbouwfl ens apart bestellen

beschermingsgraad IP 66

Wand
2

2
4 4 Wand

2

2
4 4

 FP 1211 

    

Wand
2

2
3 3

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
voor veiligheidshoofdschakelaar 
   met 1 rij
   kastgrootte 2
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   afdekking verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

276 186

3
6
6
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 100 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 1101 

    

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   kastgrootte 1
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270

1
8
0

186

 FP 1249 

    

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   kastgrootte 2
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

270 186

3
6
0

 FP 1349 

    

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   kastgrootte 3
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

150

270
5
4
0

186
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 ENYSTAR  
Automatenkast voor inbouw van DIN-railapparaten tot 100 A  
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

100 A voeding
36 modulen: 3 x 12 x 18 mm

�

��

���

���

���

Behuizing:

1 x FP 1349

1 x FP 1211

1 x FP 1100

Accessoires:

2 x FP VP 18

4 x FP VP 27

2 x FP VP 36

1 x FP FM 263

1 x FP FM 225

Montagevoorbeeld installatieverdeler:

Wand
2

2
1 1

Wand
2

2
3 3

Wand
2

2
4 4

 FP 1439 

    

Wand
4

4
3 3

   54 modulen: 2 x 27 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   kastgrootte 4
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   gebruik voor N-/PE-klemmen kast FP 1100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   met schrijfstroken
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

150

540

3
6
0

186

 FP 1211 

    

Wand
2

2
3 3

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
voor veiligheidshoofdschakelaar 
   met 1 rij
   kastgrootte 2
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor inbouw van DIN-rail apparatuur tot 100A volgens DIN 43880
   per PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
   afdekking verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

PEN

276 186

3
6
6

 FP 1100 

    

Wand
2

2
1 1

   Klemmenkast
per PE+N 12 x 1,5-16 mm², 1 x 4-35 mm², 
Cu 
   nominale stroom: 125 A
   kastgrootte 1
   met ondoorzichtige deur
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

1
8
0 N

PE
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 ENYSTAR  
KWh-meterkast 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 2211 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 136 mm
met geïntegreerde metermontage en me-
termontageschroeven 
   kastgrootte 2
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

 FP 2312 

    

Wand
2

2
4 4

   max. inbouwdiepte 136 mm
met geïntegreerde metermontage voor 2 
meters en metermontageschroeven 
   of voor inbouw van 1 meter en een extra DIN-rail
   kastgrootte 3
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

5
4
0
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 ENYSTAR  
KWh-meterkast 
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 2212 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 95 mm
met tellerveld voor de inbouw van 1 elektrici-
teitsmeter 
   kastgrootte 2
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   Lengte aansluitkabels: Toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0

 FP 2213 

    

Wand
2

2
3 3

   max. inbouwdiepte 95 mm
met tellerveld voor de inbouw van 2 elektrici-
teitsmeters 
   kastgrootte 2
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   Lengte aansluitkabels: Toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 186

3
6
0
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast met zekeringselementen 63 A, Neozed 
 Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 3235 

    

Wand
2

2
3 3

   Zekeringmaat 4 x 63 A, 3-polig 

   D0 2, E 18, pashulssysteem
   6 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   klembereik: 

aansluitklemmen 4-35 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 400 V 

270

3
6
0

PE

N

186

 FP 3435 

    

Wand
4

4
3 3

   Zekeringmaat 11 x 63 A, 3-polig 

   D0 2, E 18, pashulssysteem
   13 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   klembereik: 

aansluitklemmen 4-35 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 4
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 400 V 

PE

N

540

3
6
0

186

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast met lastscheider volgens EN 60 947-3, 
formaat NH 00C, 3-polig 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 3226 

    

Wand
2

2
3 3

   Zekeringmaat 1 x NH 00C, 3-polig 

   1 klem per PE+N
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   klembereik: 

aansluitklemmen 10-70 mm², Mi VS 100/160 

uitgangsklemmen 1,5-50 mm², trekbeugelklem
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

PE
N

270 163

3
6
0

 FP 3426 

    

Wand
4

4
3 3

   Zekeringmaat 2 x NH 00C, 3-polig 

   2 klemmen per PE+N
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   klembereik: 

aansluitklemmen 10-70 mm², Mi VS 100/160 

uitgangsklemmen 1,5-50 mm², trekbeugelklem
   gemonteerd op rail
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastgrootte 4
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 railkoper nominale stroom  250 A 

 polariteit van railsystemen  5-polig 

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

PE

163540

3
6
0

N

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Railsysteemkast 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 3212 

    

Wand
2

2
3 3

   Nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   kastgrootte 2
   5-polig
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   bruikbare breedte: 216 mm
   modules: 12
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

270 163

3
6
0

PE

N

 FP 3402 

    

Wand
4

4
3 3

   Nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   kastgrootte 4
   5-polig
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   bruikbare breedten: 180 mm en 288 mm
   modules: 10 en 16
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

163540

3
6
0

PE

N

 FP SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor de elektrische verbinding van ENYSTAR-railkasten  
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 ENYSTAR  
Afdekkingen en beveiligingsapparaten 

 FP AP 21 

     Afdekking 
voor op te klikken zekeringapparatuur
voor kastgrootte 2 
   voor verzamelrailkast voor het uitrusten met zekeringapparaten 

NH RT 000 en ZS RS 18
   uitsparing: H 160 x B 216 mm
   modules: 12  

 FP AP 41 

     Afdekking 
voor op te klikken zekeringapparatuur
voor kastgrootte 4 
   voor verzamelrailkast voor het uitrusten met zekeringapparaten 

NH RT 000 en ZS RS 18
   uitsparing: H 160 x B 180 mm en H 160 x B 288 mm
   modules: 10 en 16  

 FP BA 70   

 Blinde afdekking
B 126 x H 160 mm  
   voor het afsluiten van lege plekken en aansluitklemmen voor 

verzamelrail 16-70 mm²
   kan worden bevestigd aan de afdekking voor zekeringapparatuur
   modules: 7
   deelbaar per 18 mm  

 NH RT 00C   

 NH 00C-lastscheider
aansluiting 1,5-50 mm², trekbeugelklem-
men, Cu 
   3-polig
   nominale stroom: 125 A
   B 90 x H 160 mm, modules: 5
   voor montage op rail
   voor railkoperdikte 5 mm en hartafstand 60 mm  

 nominale spanning  AC 690 V 

��
�

��

 ZS RS 18   

 D02-schroefpatroonhouder
aansluiting: 1,5-16 mm², Cu, 3-polig 
   nominale stroom: 63 A
   B 36 x H 160 mm, modules: 2
   voor montage op rail
   voor railkoperdikte 5 mm en hartafstand 60 mm  

 nominale spanning  AC 400 V 

��
�

��
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Type Doorsnede geleider Flexibel railkoper Rail

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm

KS 35 F 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 70 F 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu * 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

AM RK 150 Aansluitmodule 35-150 mm²
 voor montage in railkasten met afdekking 
  5-polig
 uitsparing: 8

L1-L3, N:  35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 mm

*  Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen:

 1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag van het geleideruiteinde zonder isolatie 

af (gebruik geen vijl, schuurpapier of borstel!).

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleideruiteinde met een zuur- en alkalivrij vet, 

bijvoorbeeld vaseline, worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de geleider uit de klem wordt verwijderd en 

weer in de klem wordt bevestigd.

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen voor de ingebruikname en na de eerste 

200 gebruiksuren worden nagekeken.

 ENYSTAR  
Aansluitklemmen voor railsystemen 

 Aansluitklemmen voor railsystemen
voor Cu-leidingen, massief (sol), meerdraads (s), flexibel (f) met 

gasdicht geperste adereindhuls en voor gelamelleerd railkope
 NB:

om de isolatievastheid in stand te houden, moet tussen verschillende poten-tialen 10 mm lucht wor-

den gelaten. Tussen actieve metalen delen en inactieve geleidende metalen delen moet 15 mm lucht 

worden gelaten.
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Breedte Aantrekmoment
klemme

Inbouw in rail-
kast ...

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 
en blinde afdekking

��
�
��
��
��

��
�
��
��
��

11 mm 4 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

16 mm 6 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

21 mm 10 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

34 mm 12 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

34 mm 40 Nm PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

PE 
N
L1

L2

L3

��
�
��
��
��

144 mm  12,0 Nm L1-L3, N 

 10,0 Nm PE 
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Zekering apparatuur en aansluitklemmen voor rail

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212
12 PLE

FP 3402
10 PLE + 16 PLE

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18
2 PLE

NH RT 00C
5 PLE

FP BA 70
7 PLE

5x
KS 16 F
3 PLE

5x
KS 35 F
3 PLE

5x
KS 70 F
6 PLE

AM RK 150
8 PLE

��
�
��
��
��

Bediening 
door leken

Bediening 
alleen door 
vakbekwaam 
persoon

Apparatuurmogelijkheid van railkasten 

met afdekkingen, met zekering apparatu-

ur en aansluitklemmen voor rails

 ENYSTAR  
Apparatuurmogelĳ kheden van railkasten 

Apparatuurmogelijkheid van railkasten 

hzonder afdekkingen, metaansluitklem-

men voor rail.

FP 3212
12 PLE

FP 3402
10 PLE + 16 PLE

��
�
��
��
��

5x
KS 16 F
3 PLE

5x
KS 35 F
3 PLE

5x
KS 70 F
6 PLE

5x
KS 150 F
8 PLE

Aansluitklemmen voor rail

PLE = uitsparing

PE

N

L1

L2

L3

PLE = uitsparing
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 ENYSTAR  
NH-patroonlastschakelaar
patroonlastschakelaar conform IEC 60 947-3 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 4211 

    

Wand
2

2
3 3

   1 x NH 00C, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting: 2,5-50 mm² kooiklem, Cu
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   kastgrootte 2
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

N PE

270 163

3
6
0

 FP 4212 

    

Wand
2

2
3 3

   2 x NH 00C, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting: Toevoer 2,5-35 mm² kooiklem, Cu, 

 aansluiting: Afvoer 2,5-50 mm² kooiklem, Cu 
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met brug voor splitsing van de inkomende kabel
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 4 stuks
   kastgrootte 2
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

100 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

N PE

270 163

3
6
0

 FP 4312 

    

Wand
2

2
4 4

   1 x NH 1, 3-polig 

   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting M 10 / Mi VS 250+VA 400 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   kastverbinders: 6 stuks
   kastgrootte 3
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale stroom  max. nominale stroom zekering 

200 A 

 nominale spanning  AC 690 V 

270 163

5
4
0

N PE
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5101 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 63 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

N PE

63A

270

1
8
0

186

 FP 5103 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 63 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

63A

270

1
8
0

186

 FP 5102 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 100 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  40 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

N PE

100A

270

1
8
0

186
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5104 

    

Wand
2

2
1 1

   Schakelaar 100 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 1
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  40 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

100A

270

1
8

0

186

 FP 5201 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 125 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  55 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  125 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PEN

270 186

3
6
0

 FP 5202 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 125 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  55 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  125 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

270 186

3
6
0
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 ENYSTAR  
Schakelaarkast 
met schakelaars volgens IEC 60 947-3
  Bediening ook door leken op elektrotechnisch gebied 

 FP 5211 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   schakelmechanisme afsluitbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  75 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PEN

270 186

3
6
0

 FP 5213 

    

Wand
2

2
3 3

   Schakelaar 160 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  75 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

PE

270 186

3
6
0

 FP 5312 

    

Wand
2

2
4 4

   Schakelaar 250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met handbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   schakelmechanisme afsluitbaar
   kastgrootte 3
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 schakelvermogen  132 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  250 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

PEN

270

5
4
0

186
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 ENYSTAR  
Voedingsschakelaarkast
voedingsschakelaars volgens IEC 60 947-2 
 Toegang en bediening alleen door vakbekwaam persoon 

 FP 5216 

    

Wand
2

2
3 3

   160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 2
   kastverbinders: 4 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 112-160 A 

270

3
6
0

PEN

163

 FP 5325 

    

Wand
2

2
4 4

   250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 150 mm² Cu of Mi VS 250
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   met transparant klapdeksel
   deursluiting met gereedschapsbediening
   deursluiting verzegelbaar
   aansluitruimte onder/boven aan te passen
   kastgrootte 3
   kastverbinders: 6 stuks
   afsluitplatensets, losse afsluitplaten en aanbouwflenzen apart 

bestellen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 175-250 A 

270

5
4
0

PEN

163
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 ENYSTAR  
Accessoires 

Connection Box 215

Verhogingsrand, DIN-rails, afstandhouder 216

Montageplaat, bevestigingsschroef 217

Afdekkingen gesloten, 

Verzegelingsinrichtung afdekkingen  218

Scheidingswanden, afdekstroken 219

Klemmen 220 -  222

Schakeltoebehoren, aansluitklemmen 223

Aansluitklemmen voor railsystemen 224 -  225

Railkoper, railsteun, fl exibel railkoper 226

Wandplaat, afsluitplaten   227

Ventilatierooster, drukcompensatie-element 228

Set afsluitplaten 229

Aanbouwfl enzen 230 -  232

Beschermkap 232

Kastverbinding, verzegelingsinrichtignen, 

Ombouwset deursluiting 233 

Driehoekige sleutel, stofwerende afdekking, 

Bevestigingsbeugels, montagerail 234
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Accessoires 

 FP CB 210 

       Connection Box 

   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moe-

ten worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars  

270
215

158

1
8
0

45

12
5

 FP CB 211 

       Connection Box
2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

16A 16A

12
5

 FP CB 213 

       Connection Box
2 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

32A 32A

12
5

 FP CB 216 

       Connection Box
1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
4 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veer-

klemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158
1
8
0

16A

12
5

 FP CB 218 

       Connection Box
6 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   voor montage op behuizingwand 2 (270 mm)
   scharnierend inbouwoppervlak
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veer-

klemmen als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden  

270 158

1
8
0

12
5
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Accessoires 

 FP ZR 30   

 Verhogingsrand
voor ENYSTAR-kasten van maat 3 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm
   incl. bevestigingsmateriaal
   geschikt voor inbouw van de afdekking FP AP 30 in verschillende 

inbouwdieptes  

50

5
4
0

270

 FP ZR 40   

 Verhogingsrand
voor kastgrootte 4 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm
   incl. bevestigingsmateriaal
   geschikt voor inbouw van de afdekking FP AP 40 in verschillende 

inbouwdieptes  

50540

3
6
0

 FP TS 27   

 DIN-rail
lengte 216 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 1, 2 en 3
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP TS 36   

 DIN-rail
lengte 306 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 2 en 4
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP TS 54   

 DIN-rail
lengte 486 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor ENYSTAR lege kast maten 3 en 4
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

 FP DS 02   

 Afstandhouder
hoogte: 29,5 mm of 53,5 mm 
   voor de montage van ENYSTAR-DIN-rail
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven voor kastbodem  
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Accessoires 

Voorbeeld:

 FP MP 10 

    Montageplaat
B 216 x H 126 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 1, 2 en 3
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 20 

    Montageplaat
B 216 x H 306 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 2, 3 en 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 30 

    Montageplaat
B 216 x H 486 mm 
   voor ENYSTAR lege kast maten 3 en 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP MP 40 

    Montageplaat
B 486 x H 306 mm 
   voor ENYSTAR lege kasten van maat 4
   Materiaaldikte 4 mm
   met bevestigingsschroeven  

 FP BZ 13   

 Bevestigingsschroef
lengte 13 mm 
   voor montage op kastbodem
   voor materiaaldikten van 2,5 tot 4 mm
   zelftappend
   verzinkt  
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Accessoires 

Voorbeeld:

 FP AP 10 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 130 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 1
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 20 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 310 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 2
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 30 

     Afdekking gesloten
B 220 x H 490 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 3
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP AP 40 

     Afdekking gesloten
B 490 x H 310 mm 
   voor ENYSTAR-kasten van maat 4
   voor inbouw achteraf
   als bescherming tegen aanraking of voor inbouw van apparatuur  

 FP PL 2   

 Verzegelingsinrichting afdekking
In te bouwen in alle kasten, behalve kasten 
voor DIN-railcomponenten REG 
   voor inbouw achteraf
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven  
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Accessoires 

 FP TW 18 

    Scheidingswand
180 mm 
   om tussen kasten te steken  

 FP TW 27 

    Scheidingswand
270 mm 
   om tussen kasten te steken  

 FP TW 36 

    Scheidingswand
360 mm 
   om tussen kasten te steken
   behalve tussen twee railkasten  

 AS 12 

    Afdekstrook
12 modulen 
   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, 

voor materiaaldikten tot 3 mm  

 AS 18 

    Afdekstrook
18 modulen 
   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, 

voor materiaaldikten tot 3 mm  
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Accessoires 

 FC PN 20   

 PE- en N-klem
per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 24   

 PE- en N-klem
per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 12 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 36   

 PE- en N-klem
per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 12 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 54   

 PE- en N-klem
per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  

 FP FC 51   

 PE- en N-klem
per PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   N te scheiden voor verschillende potentiale  
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Accessoires 

 FC PE 10   

 PE-klem
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 054   

 PE-klem
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 2 x 12 TE, 3 x 12 TE, 2 x 27 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FP FC 051   

 PE-klem
8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu 
   voor kasten met 3 x 17 TE
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   met bevestigingsschroeven
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-tekstvenster
set van 5 stuks 
   tekstvenster voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, 

niet voor insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   
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 KKL 34   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1,5-25 mm² voor L1-L3 
   3-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 61 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 48   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1.5-25 mm² voor L1-L3, 
8 x 1.5-25 mm² voor N 
   4-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 54   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1,5-25 mm² voor L1-L3, 
4 x 1,5-25 mm² voor N, 
4 x 1,5-25 mm² voor PE 
   5-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4
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Accessoires 

 Mi HS 20   

 Hulpcontact
2 wisselcontacten welke achteraf zijn te 
monteren aan lastschakelaars 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   2-polig
   aansluiting met vlaksteekstekkers 6,3 mm  

 MK 0107   

 wissel-hulpcontact
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   1-polig
   de hulpschakelaars kunnen naar gelang hun plaats in de vermo-

gensschakelaar verschillende functies melden
   vermogensschakelaar 160/250 A = 2x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend
   vermogensschakelaar 400/630 A = 3x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend + 1x foutmelding  

 MK 0106   

 nominaalwaarde instelling
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij een spanning van meer dan 0,7 U

n
 worden de hoofdcontacten 

van de vermogensschakelaar geopend  

 MK 0105   

 onderspanningsafschakelaar
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij het terugvallen van de stuurspanning onder 0,35 - 07 x U

n
 worden 

de hoofdcontacten van de vermogensschakelaar geopend 
   het sluiten van de contacten kan pas weer plaatsvinden bij een 

spanning boven 0,85 x U
n
.   

 VA 400   

 Railkoper-aansluitklem tot 400 A 
   Klem voor het direct aansluiten van gelamelleerd railkoper 

(Mi VS 250 en Mi VS 400)
   aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10  

 aandraaimoment klem  8,0 Nm 

 DA 185   

 Aansluitklem 
   voor montage aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10
   klembereik: 16-185 mm² s (rond), Cu 16-185 mm² s (sector), Cu 

16-185 mm² sol(rond), Cu 16-185 mm² sol (sector), Cu  

 aandraaimoment klem  25,0 Nm 
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Type Doorsnede geleider Flexibel railkoper Rail

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm

KS 35 F 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 70 F 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu * 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

AM RK 150 Aansluitmodule 35-150 mm²
 fvoor montage in railkasten met afdekking 
  5-polig
 uitsparing: 8

L1-L3, N:  35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 mm

*  Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen:

 1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag van het geleideruiteinde zonder isolatie 

af (gebruik geen vijl, schuurpapier of borstel!).

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleideruiteinde met een zuur- en alkalivrij vet, 

bijvoorbeeld vaseline, worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de geleider uit de klem wordt verwijderd en 

weer in de klem wordt bevestigd.

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen voor de ingebruikname en na de eerste 

200 gebruiksuren worden nagekeken.

 Aansluitklemmen voor railsystemen
voor Cu-leidingen, massief (sol), meerdraads (s), flexibel (f) met 

gasdicht geperste adereindhuls en voor gelamelleerd railkope
 NB:

om de isolatievastheid in stand te houden, moet tussen verschillende poten-tialen 10 mm lucht wor-

den gelaten. Tussen actieve metalen delen en inactieve geleidende metalen delen moet 15 mm lucht 

worden gelaten.
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Breedte Aantrekmoment
klemme

Inbouw in rail-
kast ...

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 

Inbouw in railkast met 
afdekking voor het 
combineren met zeke-
ring apparatuur 
en blinde afdekking
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144 mm  12,0 Nm L1-L3, N 

 10,0 Nm PE 



226

 ENYSTAR  
Accessoires 

 Mi SS 22   

 Railsystemen 12 x 5 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 250 A als N/PE, 

400 A als PE, bij ENYSTAR als L1-L3, N en PE 250 A  

 FP ST 25   

 Railsteun
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   voor inbouw in lege behuizing ENYSTAR
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   voor railsystemen 12 x 5 mm
   met bevestigingsschroeven  
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 Mi VS 100   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 100 A 
   voor elektrische verbindingen van 100 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 3 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 160   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 160 A 
   voor elektrische verbindingen van 160 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 250   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 250 A 
   voor elektrische verbindingen van 250 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 15,5 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  
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Accessoires 

 FP WT 1   

 wandplaat 
   voor het koppelen van ongelijke behuizingwanden

(zie technische bijlage)
   voor gebruik in de onderste kastgedeelten
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP VP 18   

 Afsluitplaat
180 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VP 27   

 Afsluitplaat
270 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VP 36   

 Afsluitplaat
360 mm 
   met 2 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  
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 FP BF 18 

    Ventilatierooster
180 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP BF 27 

    Ventilatierooster
270 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 FP BF 36 

    Ventilatierooster
360 mm 
   voor de ventilatie in ENYSTAR-verdelers bij extreem hoge binnen-

temperaturen of bij risico op condensvorming
   voor verticale montage aan de zijwanden van de kast
   met 2 bevestigingsmiddelen  

 BE 44 

     Ventilatie insert

 BM 32 

     Drukcompensatie-element 
voor uitbreekpoorten M 32
 voor het verminderen van condensatie door aanpassing van de druk 

in distributiesystemen
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
 wanddikte tot 8 mm
 met contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
 zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 42 liter (42000 cm³)kastvolume een 

drukcompensatie-element BM 32 worden ingezet
 voorbeeld: kast 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 liter,

aantal benodigde BM 32 = 1 stuk

66

1
5
,7

M32x1,5

3
0
,7
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Accessoires 

 FP VS 10   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 1 
   2x voor kastwand 1 (180mm) en 2x voor kastwand 2 (270mm)
   met 8 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 20   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 2 
   2x voor kastwand 2 (270mm) en 2x voor kastwand 3 (360mm)
   met 8 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 30   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 3 
   6x voor kastwand 2 (270 mm)
   met 12 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  

 FP VS 40   

 Set afsluitplaten
kastgrootte 4 
   4x voor kastwand 2 (270 mm) en 2x voor kastwand 3 (360 mm)
   met 12 bevestigingsmiddelen
   zonder uitbreekpoorten  
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 FP FG 200   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 montagebreedte  240 mm 

 montagehoogte  92 mm 

 FP FG 222 

    Aanbouwflens
afdichtbereik Ø 6-30 mm 
   afdichtbereik 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 1 

x Ø 11-30 mm
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   met geïntegreerde kabelinvoertulen voor kabelinvoer  

 FP FM 225   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 16 tot M 25 
   uitbreekpoorten 7 x M 16/25, 13 x M 20/25
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 232   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 240   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FM 263   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 20 tot M 63 
   uitbreekpoorten 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 

1 x M 40/50/63
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  
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 FP FG 272 

    Aanbouwflens
afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FG 273 

    Aanbouwflens
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP FG 282 

    Kabelinvoer
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   deelbaar
   kastwand 2 (270 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   beschermingsgraad IP 65 alleen bij gebruik van een aanvullende 

trek- en drukontlasting (bijv. FP ZE 272)  

 FP GS 27   

 Brugverbindingsstuk
voor het invoeren van kabels via 2 kasten 
   uitneembaar
   voor behuizingwanden 270 mm:
   voor inbouw achteraf  

 FP ZE 272   

 Trekontlastingsbeugel
voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 
   kastwand 2 (270 mm)
   met bevestigingsschroeven  

 FP FG 300   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten 
   kastwand 3 (360 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 montagebreedte  330 mm 

 montagehoogte  92 mm 
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 FP FG 331 

    Aanbouwflens
afdichtbereik Ø 6-30 mm 
 a  fdichtbereik 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 

1 x Ø 11-30 mm
   kastwand 3 (360 mm)
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks
   met geïntegreerde kabelinvoertulen voor kabelinvoer  

 FP DB 27   

 Beschermkap
voor behuizingswand 270 mm 
   B 270 x D 245 mm
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 FP DB 36   

 Beschermkap
voor behuizingswand 360 mm 
   B 360 x D 245 mm
   bijgevoegde kastverbinders: 2 stuks  

 Mi DB 01   

 indplaat voor beschermkap 
   voor beschermkap van 150 mm en 300 mm breed  



233

 ENYSTAR  
Accessoires

 

 FP GV 10 

    Kastverbinding 

   voor ombouw van bestaande installaties
   voor de verbinding van kasten of montage van aanbouwflenzen
   10 stuks  

 FP PL 3   

 Verzegelvoorziening 
   voor deurverzegeling
   voor inbouw achteraf
   2 stuks  

 FP TS 1   

 Deurslot-inzetstuk
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of gereedschapsbediening 
naar sleutelbediening 
   voor latere inbouw bij deursluiting met handbediening  

 FP TS 2   

 Reservesleutel 
   2 stuks  

 FP TW 1   

 Gereedschapsbediening
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar 
gereedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 FP TW 2   

 Gereedschapsbediening 
voor sleutel met dubbele baard
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar ge-
reedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 FP TW 3   

 Gereedschapsbediening 
voor 3-hoekige sleutel, 8 mm
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar ge-
reedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  
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 FP TW 4   

 Gereedschapsbediening 
voor 4-kantige sleutel, 8 mm
voor het ombouwen van de deursluiting 
van hand- of sleutelbediening naar 
gereedschapsbediening 
   voor inbouw achteraf  

 US 1   

 Multikey 
   3-hoekig 8 mm, 4-kantig 8 mm, dubbele baard en sleuf  

 DS 1   

  Driehoekige sleutel 8 mm

 FP TA 1   

 Stofwerende afdekking
voor deursluiting nadat de gereedschaps- 
of sleutelbediening is verwijderd 
   voor inbouw achteraf
   10 stuks  

 FP AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  

 FP MS 1 

    Montagerail 

   voor wandmontage van ENYSTAR-verdelers tot 810 x 1260 mm
   met 8 schroeven, ringen en moeren voor kastbevestiging  

 lengte  1980 mm 

 materiaal  staalprofiel senzimirverzinkt en 

voorzien van structuurpoederlak 

 Lackstift RAL 7016 

    12 ml 
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Bedrĳ fs- en omgevingscondities 236

Normen en bepalingen 237

Gedetailleerde afmetingen in mm 238

Apparaatinbouw in afdekking 239

Railsysteem 250 A 239

Uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten 240 -  241

Combinatie van kasten 242 -  243

Wandbevestiging 244

Plannen en projecteren met de 

ENYGUIDE-confi gurator 245 -  247

Montage 248 -  253

Controle/bewijsstuk 254
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
Gebruiks- en omgevingscondities 

Kast met deur en afsluitplaten
Lege kasten 

Functiekasten
FP 0... / FP 1... / FP 2... / FP 3... / 
FP 4... / FP 5... 

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de 

geïnstalleerde apparatuur, bĳ voorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. 

Zie technische gegevens.

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur
maximum waarde
minimum waarde

–

+ 70° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

−   5° C

De omgevingstemperatuur daalt bij 

verdelerkasten door de ingebouwde 

apparaattechniek!

Relatieve vochtigheid Neem de installatie-instructies van de fabrikant 50% bij 40° C

100% bij 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen
  
Minimale eisen:
- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94
960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting  

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij 1)

siliconenvrij

halogeenvrij 1)

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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Schakelapparaatcombinaties zijn schakelinstallaties die zonder wezenlijke afwijkingen van het oorspron-

kelijke type of systeem volgens opgaaf van de oorspronkelijke fabrikant zijn samengesteld en bekabeld.

Om bĳ  ENYSTAR-verdelers aan deze voorwaarden te voldoen, moet op het volgende worden gelet:

1. De schakelkast moet bestaan uit kasten met typekeuring volgens deze lĳ st.

2.  De bedrading van de bedrĳ fsmiddelen moet worden uitgevoerd met doorsneden en typen geleider die 

staan aangegeven in de tabel “Maatbepaling van geïsoleerde geleiders in schakelkasten” (zie hoofdstuk 

Techniek).

3.  Nadat de schakelkast gereed is gemaakt, moet er een stuktest conform deze norm worden uitgevoerd.

4. Deze test moet door middel van een testprotocol worden bekrachtigd.

5.  De schakelkast moet van een fabrikantaanduiding worden voorzien.

 De handhaving van belangrĳ ke waarden zoals

- de bovenste temperatuurgrens

- de isolatievastheid

- de kortsluitvastheid

- de kortsluitvastheid van de aardedraad

 -  de IP-beschermingsgraden

 - de kruip- en luchtweg etc. zĳ n door typeproeven voor dit systeem aangetoond.

ENYSTAR-verdelers 
voldoen aan de eisen die 
IEC 61 439-3
(VDE 0660-600-3)

-  IEC 61 439-3, EN 61 439-3, DIN VDE 0660-600-3

... Schakelcombinaties waartoe leken toegang hebben 

- installatieverdelers

-  IEC 60 999, DIN EN 60 999, Verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefcontactpunten en schroefl oze contactpunten 

voor elektrische kopergeleiders

-  DIN EN 50 262

Metrische kabelwartels voor elektrische installaties

-  IEC 60 269

Laagspanningszekeringen

-  DIN 43 880

Inbouwapparatuur, afmetingen behuizing en bĳ behorende inbouwmaten

-  IEC 60 529 / DIN VDE 0470 Teil 1

Beschermingsgraden door kast (IP-code)

-  EN 60 947-2

Laagspanningsschakelaars - deel 2, voedingsschakelaars

-  EN 60 947-3

 Laagspanningsschakelaars- deel 3

schakelaars, scheiders en combinaties schakelaars/scheiders

Normen en bepalingen

ENYSTAR
 Technische gegevens  
Normen en bepaligen 
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 Technische gegevens  
Gedetailleerde afmetingen in mm
 

FP 0461

FP 0471

FP 0241

FP 0251

FP 0341

FP 0351

FP 0441

FP 0451

FP 0141

FP 0151

FP 0240

FP 0250

FP 0340

FP 0350

FP 0440

FP 0450
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FP 0140

FP 0150    

= beschikbare 

inibouwruimte
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FP 0411

FP 0431

FP 0211

FP 0231

FP 0311

FP 0331

FP 0401

FP 0421

FP 0101

FP 0121

FP 0210

FP 0230

FP 0310

FP 0330

FP 0400

FP 0420

FP 0100

FP 0120    
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 Technische gegevens  
 Apparaatinbouw, railsysteem 250 A
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Nominale elektrische waarden
Nominale isolatiespanning: AC/DC 690 V, VDE 0110

Overspanningscategorie: III

Verontreinigingsgraad: 3

Nominale 
stroom

Doorsnede 
rail

Materiaal Nominale piek-
stroombestendig-
heid dynamisch
Ipk

Nominale besten-
digheid korte-
duurstroom

A mm kA cos  I
CW

250 12x5 Cu 26 0,3 13 kA / 100 ms

Nominale stroom en kortsluitvastheid van de rail

Tip m.b.t. railkasten:

railsystemen van 250 A kunnen met de railverbinder FP SV 25 aan elkaar worden verbonden.

Inbouwdiepte voor 
apparaatinbouw in 
afdekking

Railsysteem 250 A
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
uitstraalbaar vermogensverlies van de ledige kasten 

Temperatuurverhoging (Δ) bij ENYSTAR behuizingen door vermogensverlies 
door weerstand van elektrische bedrijfsmiddelen

Kast-
grootte 1

Kast-
grootte 2

Kast-
grootte 3

Kast-
grootte 4

Kast-
grootte 1

Kast-
grootte 2

Kast-
grootte 3

Kast-
grootte 4

* *

* *

* met/zonder verhogingsrand

Niet-combineerbare kast

Gecombineerde behuizingen

* met/zonder verhogingsrand
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten 

Let op!

De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (
imax

) 

wordt bepaald door:

1.  maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische bedrijfmiddelen (let op 

de opgave van de fabrikant)

2. Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3.  Temperatuurbestendigheid van het materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc.

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies: (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de 

behuizing (
imax

):
z.B. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming binnenin de 

behuizing:

Δ = max
 - 

U
 = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de 

ingebouwde bedrijfsmiddelen inclusief bedrading 

(P
V
) gem. diagram:

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm):

Enkelvoudige behuizing: P
v
 = 36 W

Gecombineerde behuizing: P
v
 = 24 W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing (
i
)

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde bedrijfmid-

delen (P
V
): 

24 W

Opwarming binnenin de behuizing 

gem. diagram om:

Δ

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm): 

Enkelvoudige behuizing:  = 20 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 20 K = 45° C

Gecombineerde behuizing:  = 30 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 30 K = 55° C
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Combinatie van kasten
 

Combinatie van kasten 
met kastverbindingen en 
wandverdelers

 Snelle montage

Alle vereiste afdichtingen zĳ n in de kastdelen 

geïntegreerd. De kasten worden eenvoudig aan 

elkaar verbonden door kastverbindingen in te 

steken. Hier is geen gereedschap voor nodig.

Er worden altĳ d voldoende kastverbindingen met 

de kasten meegeleverd. 

Voor ombouwen of uitbreiden van bestaande in-

stallaties kunnen als uitbreiding de kastverbindin-

gen FP GV 10 (set bestaat uit 10 stuks) worden 

gebruikt.

De verbinding van de kasten is niet slechts op 

kasten van gelĳ ke grootte afgestemd.

Met behulp van wandverdelers kunnen ook kas-

ten van verschillende groottes worden gecombi-

neerd.

De wandverdeler zorgt op de verbindingsplaatsen 

van de kasten voor een grote stabiliteit en stevig-

heid, beschermingsgraad IP 66.

Op deze plaatsen is voor combinaties 

van kasten een wandverdeler vereist.

kastgrootte 2 kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 1

kastgrootte 3

kastgrootte 1 kastgrootte 2

kastgrootte 3 kastgrootte 2

kastgrootte 4

kastgrootte 2

kastgrootte 3

kastgrootte 1

kastgrootte 3

kastgrootte 1

kastgrootte 2

kastgrootte 1

kastgrootte 3
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Combinatie van kasten 
met kastverbindingen en 
wandverdelers
Insteken van kastverbindin-

gen voor een snelle koppe-

ling. 

Aanbrengen van wandverde-

lers voor het combineren van 

kastwanden van verschillende 

grootte.

Confi gurator ENYGUIDE 
ondersteunt de planningen 

ENYGUIDE bepaalt zelf-

standig de noodzakelĳ ke 

accessoires, zoals het aantal 

wandverdelers.

(Wandverdelers zĳ n in de 

afbeelding rood gekleurd.)

www.enyguide.eu
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Wandbevestiging

Buitenliggende RVS 
bevestigingsbeugels
voor uitwendige bevestiging 

van kasten

FP AL 40 (4 stuks)

Montagerail
Voor wandmontage van 

ENYSTAR-verdelers, 

staalprofi el, 

everingslengte 1.980 mm.

FP MS 1

NB:
monteer montagerail zo loodrecht mogelĳ k, 

om de kabels achter de verdeler te kunnen aanleggen.

Bevestig de montagerail bĳ voorbeeld 

met een lĳ mtang aan de rand van de tafel 

om de montagerails op de gewenste lengte te zagen.

���


� ���


�

Bevestigingsraster 
van de montagerail

Vervoer
Voor vervoer is het aan te bevelen om de verdelers tegen doorbuigen te beschermen. 

Schroef hiervoor de verdelers op een plank

of kanthout.

��

��

��

��
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�	
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ENYSTAR
 Technische gegevens  
Ontwerpen en calculeren 

Grondslag is de opgegeven informatie over het uitrusten met apparatuur, technische gegevens zoals de 

nominale spanning en nominale stroom, alsmede de eisen die aan het systeem worden gesteld. 

Deze moeten ter plaatse worden vastgesteld of voor de projectering is een servicelĳ st 

resp. een tekst voor een offerteaanvraag beschikbaar.

Tekst offerteaanvraag

Geïsoleerde laagspanningsschakelkast met type-

keuring, bestaande uit combineerbare kasten 

met deur

als wandverdeler
grootste toelaatbare afmetingen

H/B/D in mm: 1.200 x 1.500 x 500
Onderste kastgedeelte met deur van thermo-

plast.

Brandgedrag conform IEC 60 695-2-11

Gloeidraadtest 960 °C, halogeenvrij.

Kleur: grijs, RAL 7035 

transparante, afsluitbare deuren.

Toevoer van onderen
...

x

Checklist
1. Plaats van montage

Soort bedrijf: Slotenmakerij
Beschermingsgraad:   IP 54      IP 66

Wandoppervlak:  breedte:  max. 1,50 m
 Hoogte:  max. 1,20 m
 Diepte:   max. 0,50 m
Montage:

 in afgesloten elektrische elektrische bedrijfsruimte

 in bedrijf   in gangen

 vrij toegankelijk (door leken te bedienen)

2. Type installatie
ENYSTAR-verdelers als...

 wandverdeler  staande verdeler

3. Gegevens over het net
 Netsysteem:     TT (L1/L2/L3/N)    TN (L1/L2/L3/PE/N)

Nominale stroom van de toevoer: 160 A

x

x

x

Bepaal de basis voor de 

planning

Confi gurator ondersteunt het 

ontwerpen

- online via internet 

- of offl ine 

www.enyguide.nl

De CONFIGURATOR is een professionele ont-

werphulp, waarmee de elektrotechnische vakman 

eenvoudig en snel zelf via de computer bouwteke-

ningen en stuklĳ sten kan opstellen.

Met de nieuwe confi guratiesoftware kan de elektro-

technische vakman zonder kostbare programma-

installatie snel en eenvoudig zelf via de computer 

bouwtekeningen en stuklĳ sten opstellen.

De professionele ontwerphulp maakt het mogelĳ k 

om een gedetailleerde 3D-weergave te maken van 

de verdeler voor de eindklant reps. exploitant, of 

een 2D-tekening voor de monteur. 

De gebruiker kan bĳ  de afbeelding op verschillende 

niveaus onderscheid maken tussen apparatuur, 

afdekkingen en deuren. 

ENYGUIDE bepaalt zelfstandig de noodzakelĳ ke 

accessoires, zoals het aantal wandplaten of afsluit-

platen voor kastwanden. 

Begin direct met het ontwerpen van 

ENYSTAR-verdelers of profi teer van 

de voordelen van registratie:

- persoonlĳ k projectbeheer 

- gebruikersbeheer

-  de vakman van Hensel kan uw project als u dat 

wenst controleren of uw ontwerpgegevens voor 

verdere bewerking overnemen

Startpagina 

van de confi gurator

www.enyguide.nl

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator
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   zekeringhouders

  railverbinder

   railklemmen

   afdekkingen

 DIN-rail

 montageplaten

 PE- en N-klemmen

 bedrading en klemmen

 aanbouwflenzen voor kabelinvoer

 eventuele sloten

 wandbevestiging

 scheidingswanden

  Eenvoudig en snel de kasten en bouwdelen 

positioneren op de tekenpagina.

Bĳ  de confi gurator bepaalt een 

testfunctie zelfstandig de benodigde 

accessoires, zoals het aantal beno-

digde wandplaten en afsluitplaten voor 

kastwanden.

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator

Keuze van functiekasten en 

apparatuur

Keuze van accessoires 

voor binnenmontage en 

bedrading

Bevestigen accessoires

Kastverbinding en afsluiten 

van de resterende kast-

wanden
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 Technische gegevens  
Ontwerpen en calculeren 

Comfortabel plannen, snel en 

eenvoudig met de ontwerp-

hulp Confi gurator

Bouwtekening maken 

-  snel en eenvoudig met de 

confi gurator als 3D-weergave 

voor acquisitie bĳ  uw klanten 

of 

-  als 2D-bouwtekening van de 

onderste kastgedeelten met 

apparatuur, afdekkingen en 

deuren voor uw monteur.

Automatisch opstellen van de 

stuk- en bestellĳ sten aan de 

hand van de bouwtekening
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 Technische gegevens  
 Samenbouw

Stap 3: 
Verbinding van kasten

Alle kasten van het verdeel-

systeem worden snel en een-

voudig met kastverbindingen 

stevig aan elkaar vastgemaakt.

Er worden altĳ d voldoende 

kastverbindingen met de kas-

ten meegeleverd. 

Stap 1: 
De kasten bij elkaar leggen 
volgens de bouwtekening

Stap 2: 
De lijsten met de deuren 
verwijderen

ENYSTAR is een rondom open 

kastsysteem voor de bouw van 

verdelers.

De onderste kastgedeelten 

zijn in alle richtingen open. 

Hierdoor kunnen verdelers snel 

worden opgebouwd.

Alle afdichtingen zijn al geïnte-

greerd.

Beschermingsgraad IP 65.
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 Technische gegevens  
 Samenbouw

Afsluiten van de zijwanden 

met aanbouwflenzen voor 

kabelinvoer 

Er is een omvangrijk assorti-

ment aanbouwflenzen voor 

kabelinvoer beschikbaar. Aan-

bouwflenzen worden bevestigd 

met kastverbindingen.

Er worden altĳ d voldoende 

kastverbindingen met de kas-

ten meegeleverd.

Stap 4: 
Wandverdelers plaatsen

Wandverdelers worden aan-

gebracht op plekken waar 

kastwanden van verschillende 

grootte aan elkaar worden ver-

bonden. Wandverdelers zorgen 

voor een grote stabiliteit en 

stevigheid tussen de gecombi-

neerde kasten, beschermings-

graad IP 66.

Stap 5: 
Afsluiten van de zijwanden 
met  afsluitplaten
Afsluitplaten worden met kast-

verbindingen bevestigd.

Bij de afsluitplaten worden 

altijd twee kastverbindingen 

meegeleverd.
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 Montage

Stap 5: 
Montage van invoertule
Zaag het brugverbindingsstuk 

uit. Schroef dan de invoertu-

le op en plaats de rubberen 

invoeren.

Steek de kabel van voren in de 

kast.

Monteer het brugverbin-
dingsstuk
Zaag de kastwand uit.

Plaats het brugverbindingsstuk 

en borg het met een bevesti-

gingsspie.
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 Montage

Stap 7: 
Inbouw van apparaten in 
afdekkingen

Apparaatuitsparingen voorbo-

ren en met een decoupeerzaag 

uitzagen. Gebruik voor kunst-

stof zaagbladen met grove 

tanding (bijv. Bosch T 101B).

Apparatuur inbouwen.

Stap 6: 
Inbouw van apparaten op 
montageplaten of DIN-rail

Inbouwapparatuur kan met 

zelftappende schroeven op de 

montageplaat worden beves-

tigd.

DIN-rail wordt direct op de 

kastbodem of met behulp van 

een afstandhouder op een 

hoogte van 29,5 of 53,5 mm 

gemonteerd.

De afdekking wordt van achte-

ren in de deurlijst bevestigd.

Schroef vervolgens de lijst 

met deur en afdekking op het 

onderste kastgedeelte.

Inbouwdiepte voor apparaatin-

bouw in afdekking
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Stap 8: 
Verzegeling 

In te bouwen in alle kasten, 

behalve automatenkasten.

Schroef de verzegelingsinrich-

ting vast aan de bodem van 

de kast.

Boor de gemarkeerde opening 

voor de verzegelingsinrichting 

in de afdekking uit  (Ø 5 mm) 

en schroef de afdekking aan 

de lijst.

Inbouw van PE- en N-
klemmen in FIXCONNECT®-
steekklemtechniek
Pĳ lmarkeringen in de kastbo-

dem wĳ zen naar de positie van 

de klemmenhouders.

Schroef vervolgens de lijst 

met deur en afdekking op het 

onderste kastgedeelte.

Verzegel de afdekking.

Stap 9: 
Apparatuuropeningen in 
automatenkasten afslui-
ten met meegeleverde af-
dekstroken

NB: niet-gebruikte apparatuur-

openingen aanrakingsveilig 

afdekken met afdekstroken 

(voor 50% van de apparatuur-

openingen zĳ n afdekstroken 

meegeleverd).

Automatenkasten kunnen met 

behulp van DIN-rail worden 

uitgerust met alle DIN-railcom-

ponenten naar keuze, zolang 

per inbouwstrook (12 modules 

12 x 18 mm) de voorbeveiliging 

voor deze strook niet hoger is 

dan 80 A. 

Vergrendeling van de af-

dekstroken bij behuizingen met 

vermogensschakelaar

ENYSTAR
 Technische gegevens  
 Montage
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Stap 10: 
Rails verbinden 

en bedrading

Verbinding van aansluitklemmen 

voor het apparaat met fl exibel 

railkoper Mi VS 100 of 

Mi VS 160 resp. Mi VS 250 en 

aansluitklemmen voor rail 

KS 35 F resp. KS 150 F.

Flexibel railkoper 

Mi VS 100/160 

met aansluitklem

voor rail KS 35 F

Directe aansluiting van 

kopergeleiders (s) op rail 

met aansluitklem voor rail 

KS 150 F

Kopergeleider met KS 150 F Kopergeleider met AM RK 150

Flexibel railkoper

van gelamelleerd koper, geïsoleerd, 

leveringslengte 2 m.

Mi VS 100 nominale stroom 100 A

Mi VS 160 nominale stroom  160 A

Mi VS 250 nominale stroom  250 A

De aanwĳ zingen voor bedrading van 

apparatuur (bĳ v. aansluitingsdoorsnede 

ten minste ... mm2) moeten worden 

nageleefd.

Bedrading

Toewijzing van aansluitklem-

men aan doorsneden en 

functiekasten.

Elektrische verbinding 100 A 

tot 250 A van rails naar het 

inbouwapparaat.

Aansluitklem voor flexibel rail-

koper voor directe aansluiting 

van gelamelleerd koper (Mi 

VS 160/250) op apparatuur 

met vlakke aansluiting M 10.

aansluiting van fl exibel railkoper 

160 en 250 A Mi VS ... met 

VA 400.

Aansluitklem 

voor flexibel railkoper
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Controleren/uitvoeren van het bewijsstuk

Stap 11: 
Controleren

Controle: 

Beschermingsgraad van kast 

(afdichtingen, afschermingen) 

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.2

De fabrikant moet maatregelen opgeven 

om de beschermingsgraad te handhaven, 

die moeten worden uitgevoerd.

Controleer of afdichtingen en afschermin-

gen volgens opgaaf van de fabrikant zĳ n 

gemonteerd.

De werking van mechanische bediening-

selementen, zoals schakelaandrijvingen, 

deksel- en deursluitingen, moet worden 

gecontroleerd.

Controle: 

Mechanisch functioneren

(bedieningselementen 

vergrendelingen)

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.8

het luchtkanaal tussen verschillende po-

tentialen moet groter zijn dan de waarde 

volgens tabel 1 van de norm. Wij raden een 

minimale afstand van 10 mm aan.

Kabels moeten gecontroleerd worden op 

overeenkomen met schakelschema‘s en 

schroefverbindingen moeten steekproefge-

wijs worden gecontroleerd.

Controle links: 

Lucht- en kruipkanalen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.3

Controle rechts: 

Interne elektrische stroom-

kringen en verbindingen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.8

Installatieverdelers tot 250 A worden door 

meting bĳ  een spanning van 500 V gelĳ k-

stroom getest. 

Controle: 

isolatie-eigenschappen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.9

De beveiligingskabelstroomkringen moeten 

onderworpen worden aan een controle op 

doorgankelijkheid.

Controle: 

Beveiliging tegen elektrische 

schokken en doorgankelĳ kheid 

van de beveiligingskabelkring-

loop volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.4

NIEUW
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Mi-verdelers

Mi-energieverdelers tot 630 A
- combineerbare behuizingen

- beschermingsgraad IP 65

- van polycarbonaat

- beschermingsklasse II, �

 - conform IEC 61 439-2 (VDE 0660-600-2)

Snel, eenvoudig en slim plannen
www.                               .eu

i

Montagevideo
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Mi-verdelers  
  Inhoud

Systeembeschrijving / Systeem voordelen / Systeemopbouw  256 - 261

Programmaoverzicht  262 - 267

Lege kasten

met transparant deksel  268 - 269

met ondoorzichtig deksel  270 - 271

Automatenkasten 

9 - 84 modulen, met PE- en N-klemmen  272 - 273

9 - 48 modulen 

mit klapdekselsn, met PE- en N-klemmen  274

12 - 84 modulen, zonder PE- en N-klemmen  275 - 276

12 - 48 modulen, 

met klapdeksel, zonder PE- en N-klemmen  277

voor veiligheidshoofdschakelaar  278

KWh-meterkasten  279 - 281

Zekeringkasten  282 - 288

NH-zekeringkasten  289 - 290

Mi-NH-patroonlastscheiderkasten  291 - 293

NH-zekeringkasten / Mi-NH-patroonlastscheiderkasten 
gemonteerd op rail

NH-zekeringen en rail  294 - 301

NH-patroonlastscheider en rail   302 - 309

Railsysteemkasten  310 - 314

Railsysteemkasten voorbereid voor veiligheidshoofdschakelaar   315 - 316
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  Mi-verdelers
  Inhoud

Lege kasten met scharnierend deksel
met transparant scharnierend deksel       328 - 329

met ondoorzichtig scharnierend deksel  330 - 331

Nadere informatie en planningshulp (bijv. CAD-onderdeelbibliotheken) 
vindt u op het internet onder www.hensel-electric.de 

Accessoires  333 - 368

Technische gegevens  370 - 387

Plannen en voorbereiden met de configurator

  www.enyguide.eu  380

Montage, bedrading  381 - 386

Controle/stukscontrole uitvoeren  387

Vermogenschakelaarkasten

Vermogensschakelaar  326

Netomschakelaar kast (I-0-II)  324 - 325

Lastscheiderkasten

met ingebouwde lastscheidingsschakelaars  317 - 322

Accessoires  323
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Mi-verdelers  
Systeembeschrijving

Mi-energieverdelers tot 630 A
combineerbaar kastensysteem
In isolatiekast, totaal geïsoleerd, beschermingsgraad IP 65 
voor de bouw van stroomschakelcombinaties (PSC) tot 630 A 
volgens IEC 61 439 deel 2

 Kasten kunnen ook als enkele kast worden gebruikt

  Beschermingsgraad IP 65: stofdicht en bestand tegen waterstralen

Opstelling: De kasten zijn geschikt voor beschermde buitenopstelling.

Materiaal: 
 Polycarbonaat

 Brandgedrag: Gloeidraadtest IEC 60 695-2-11, zelfdovend, 

moeilijk ontvlambaar

  UV-bestendig conform IEC 61 439-1, paragraaf  10.2.4: 

Het materiaal is op UV-bestendigheid getest.

 Toxisch gedrag: siliconen- en halogeenvrij

  Chemische bestendigheid:

resistent tegen zuur, loog, benzine en minerale olie

Kastsysteem: 
 functionele behuizingen met gestandaardiseerde bouw elementen tot 630 A

 Afdekplaten van hoogwaardig thermoplast polycarbonaat

 Afdekplaten met beschermde en onverliesbare labelstrips

 Handmatig te bedienen elektrische apparatuur en op verzamelrail gemonteerde  

schakelapparatuur met afdekplaat

 Als standaard hoofdrail met N/PEN-geleider op het gebied van 

fasegeleiders en N-geleider met hetzelfde stroomvoerende vermogen als de fase-

geleiders

 Montageplaten voor het bevestigen van apparatuur

 Via de grote openingen in de wand kan de bedrading in de verdeelkasten worden 

gevoerd 

 Kabelinvoer via metrische, verwijderbare afsluitingen in alle kastwanden, 

via fl enzen met metrische, verwijderbare afsluitingen of elastische membranen of 

kabelvoeren tot een kabeldiameter van 74 mm

 Wandbevestiging direct in de kasten, 

via externe montagebeugels of via montagerails 

 Faciliteit voor loodverzegeling en vergrendeling

EMC-compatibel hoofdrailsysteem 

Mi-verdelers zijn beschermd tegen stof en 

water en houden bij hoge belastingen stand.

Mi-verdelers bewijzen zich vooral in bedrijfs-

matig gebruikte objecten in ruwe industrie-

atmosferen en veeleisende omgevingen.

Verdelers tot 630 A als stroomschakelcombi-

natie (PSC) volgens DIN EN 61 439 deel 2
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  Mi-verdelers
    Systeembeschrijving

� �
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Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: 

voor distributie volgens IEC 61 439: -5° C tot 35° C, max. + 40° C

Vochtigheid: 50% bij 40° C, 100% bij 25° C

voor lege kast: - 25°C tot + 70° C

Door de ingebouwde apparaten kunnen de maximale omgevings-

temperaturen worden beperkt.
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De kasten zĳ n geschikt voor beschermde buitenopstelling.
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersom-

standigheden op de bedrĳ fsmiddelen.

Isolatie
Dubbelgeïsoleerde kast

(beschermingsklasse II) �

Slagvastheid
Beschermingsgraad voor mechanische belasting IK 08 (5 Joule) 

conform DIN EN 50 102

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen 
en aanraking

Stofdicht 

Beschermingsgraad IP 65

Bescherming 
tegen water

Straalwaterdicht

Beschermingsgraad IP 65

Nominale elektrische 
waarden

Nominale stroom: 630 A

Nominale isolatiespanning: AC 690 V, DC 1000 V 1), VDE 0110 

1)  De nominale isolatiespanning kan door de ingebouwde apparatuur 

lager liggen.

Materiaal: Polycarbonaat

Brandbestendigheid
Gloeidraadtest 960 °C

conform IEC 60 695-2-11

zelfdovend, moeilĳ k ontvlambaar
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alUV-bestendigheid
UV-bestendig volgens DIN EN 61439-1, paragraaf 10.2.4

Het materiaal is op UV-bestendigheid getest.

Chemische 
resistentie

Resistentie tegen

zuren en logen van 10%, 

benzine en minerale olie

Toxisch gedrag Vrĳ  van siliconen en halogenen
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Mi-verdelers  
Systeemconfi guratie
Voorbeelden van combinaties

In alle richtingen te 
combineren en uit 
te breiden
Voorbeelden van combinaties
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  Mi-verdelers
  Systeemopbouw

Kast-
grootte

Kast-
grootte

Kast-
grootte

Kast-
grootte

Kast-
grootte

 
Mi-verdelers
Behuizingswand met metrische 
uitbreekpoorten

Wand 1

1 x M 20

1 x M 32/40

Wand 2

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Wand 3

4 x M 25

3 x M 40/50

Wand 4

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Wand 5

8 x M 32

4 x M 40/50

Toewijzing van de 
kastwanden

De toewijzing van de kastwan-

den gebeurt via de wandpic-

togrammen die aan de diverse 

producten zijn toegewezen. 

De individuele cijfers 1  geven 

aan om welke wand het gaat.

Wand
2

3
5 5

Functiekasten

NH-zekeringkasten

grootte NH 00, NH 1, NH 2, 

NH-patroonlastscheiderkast 

met verzamelrail, 

grootte NH 00, NH 1, NH 2, 

NH 3

NH-zekeringkasten en 

NH-patroonlastschakelaar

op rail,

Railkasten tot 630 A

Lastschakelaarkasten, 

Vermogensschakelaarkasten, 

Netomschakelaar kasten

Lege kasten

Automatenkasten

KWh-meterkasten

Zekeringkasten

Diazed/Neozed

Lege kasten

met scharnierend deksel

Mi-verdelers
  modulaire kastopbouw in 

raster van 150 mm 

  5 kastmaten: 

150 x 300 mm, 

300 x 300 mm, 

450 x 300 mm,

600 x 300 mm en 

600 x 600 mm

 voor de bouw van 

stroomschakelcombinaties 

(PSC) tot 630 A 

 De behuizingen kunnen ook 

als enkelvoudige kasten 

gebruikt worden
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Lege kasten
pagina 268 - 269

Lege behuizingen voor verscheidene elektrotechnische apparatuur direct te monteren 

op de kastbodem of met rail dan wel montageplaten

Lege kasten
pagina 270 - 271

Mi 0100
Inbouwmaten

272x122x146 mm

Mi 0200
Inbouwmaten 

272x272x146 mm

Mi 0210
Inbouwmaten 

272x272x191 mm

Mi 0220
Inbouwmaten 

272x272x115 mm

scharnierend 

deksel

Mi 0300
Inbouwmaten 

272x422x146 mm

Mi 0310
Inbouwmaten

272x422x191 mm

Mi 0400
Inbouwmaten

272x572x146 mm

Mi 0410
Inbouwmaten

272x572x191 mm

Mi 0800
Inbouwmaten

572x572x146 mm

Mi 0101
Inbouwmaten

272x122x146 mm

Mi 0201
Inbouwmaten 

272x272x146 mm

Mi 0211
Inbouwmaten 

272x272x191 mm

Mi 0801
Inbouwmaten

572x572x146 mm

Mi 0411
Inbouwmaten

272x572x191 mm

Mi 0221
Inbouwmaten 

272x272x115 mm

scharnierend 

deksel

Mi 0301
Inbouwmaten 

272x422x146 mm

Mi 0311
Inbouwmaten

272x422x191 mm

Mi 0401
Inbouwmaten

272x572x146 mm

Automatenkasten
pagina 272 - 276

Automatenkast voor de inbouw van DIN-railcomponenten conform DIN 43 880 van 

9 tot 84 modulen. Niet gebruikte ruimte wordt met behulp van afdekstroken aanra-

kingsveilig afgedekt. 

Automatenkasten
pagina 274, 277 - 278

Mi 1109
1x9x18 mm, 

PE+N

Mi 1112
1x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1115 
1x12x18 mm 

ohne PE+N

Mi 1224 
2x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1225 
2x12x18 mm 

zonder PE+N

Mi 1220 
2x12x18 mm, 

PE+N,

scharnierend 

deksel

Mi 1226 
2x12x18 mm 

zonder PE+N, 

scharnierend 

dekselMi 1336 
3x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1335 
3x12x18 mm 

zonder PE+N

Mi 1448
4x12x18 mm, 

PE+N

Mi 1440 
3x12x18 mm,

1 DIN-rail,

zonder PE+N

Mi 1456
2x28x18 mm, 

PE+N

Mi 1455
2x28x18 mm

zonder PE+N

Mi 1884
3x28x18 mm, 

PE+N

Mi 1885
3x28x18 mm

zonder PE+N

Mi 1111
1x12x18 mm, 

PE+N, 

1 klapdeksel

Mi 1117
1x12x18 mm, 

zonder PE+N, 

1 klapdeksel

Mi 1222 
2x12x18 mm, 

PE+N,

2 klapdeksels

Mi 1227
2x12x18 mm, 

zonder PE+N, 

2 klapdeksels

Mi 1333
3x12x18 mm, 

PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1337
3x12x18 mm, 

zonder PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1444
4x12x18 mm, 

PE+N,

4 klapdeksels

Mi 1445
4x12x18 mm,

zonder PE+N,

4 klapdeksels

Mi 1443 
3x12x18 mm,

1 DIN-rail,

zonder PE+N,

3 klapdeksels

Mi 1281 
vooor 

SH-schakelaar,

1x6x18 mm, 

PEN
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KWh-meterkasten
pagina 280 - 281

Meterkast voor toepassing in het ongemeten bereik na afspraak met het lokale ener-

giebedrijf. Met ingebouwd meterkruis en bevestigingsschroeven.

Kast verzegelbaar.

KWh-meterkasten
pagina 279; 281

Mi 2200
max. inbouw-

diepte146 mm

Mi 2300
max. inbouw-

diepte146 mm

Mi 2310
max. inbouw-

diepte190 mm

Mi 2400
max. inbouw-

diepte146 mm

Mi 2410
max. inbouw-

diepte190 mm

Mi 2800
max. inbouw-

diepte146 mm

Mi 2312
voor inbouw van 

1 elektronische 

kWh-meter (eHz)

Mi 2313
voor inbouw van 

2 elektronische 

kWh-meter (eHz)

Mi 2420
max. inbouw-

diepte146 mm,

+ klapdeksel

Mi 2413
max. inbouw-

diepte190 mm,

+ klapvenster 

voor kWh-meter

Mi 2820
max. inbouw-

diepte146 mm,

+ klapdeksel
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Zekeringkasten
pagina 289 - 292

Zekeringkast met zekeringhouders 25/63 A, Diazed, passchroefsysteem,

gemonteerd op rail, 5-polig. 

Met aansluitklemmen voor Cu-geleiders, met PE- en N-klemmen.

Dekselsluitingen met de hand te openen.

Standaard EMV-gekeurde railsystemen:

met N/PEN-geleiders met dezelfde dikte als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit.

Zekeringkasten
pagina 282 - 288

Mi 3225 
250 A, 4x25 A, D II

Mi 3226 
400 A, 4x25 A, D II

Mi 3227 
630 A, 4x25 A, D II

Mi 3220 
250 A, 4x25 A, D II

scharnierend deksel

Mi 3221 
400 A, 4x25 A, D II

scharnierend deksel

Mi 3222 
630 A, 4x25 A, D II

scharnierend deksel

Mi 3425 
250 A, 8x25 A, D II

Mi 3423 
400 A, 8x25 A, D II

Mi 3424 
630 A, 8x25 A, D II

Mi 3263 
250 A, 

3x63 A, D III

Mi 3264 
400 A, 

3x63 A, D III

Mi 3265 
630 A, 

3x63 A, D III

Mi 3463 
250 A, 

6x63 A, D III

Mi 3464 
400 A, 

6x63 A, D III

Mi 3465 
630 A, 

6x63 A, D III

Mi 3235 
250 A, 

5x63 A, D0 2

Mi 3236 
400 A, 

5x63 A, D0 2

Mi 3237 
630 A, 

5x63 A, D0 2

Mi 3435 
250 A, 

12x63 A, D0 2

Mi 3436 
400 A, 

12x63 A, D0 2

Mi 3437 
630 A, 

12x63 A, D0 2

Mi 3426 
250 A, 

4x25 A, D II und 

3x63 A, D III

Mi 3427 
400 A, 

4x25 A, D II und 

3x63 A, D III

Mi 3428 
630 A, 

4x25 A, D II und 

3x63 A, D III

Mi 3260 
250 A, 3x63 A, D III 

scharnierend deksel

Mi 3261 
400 A, 3x63 A, D III

scharnierend deksel

Mi 3262 
630 A, 3x63 A, D III

scharnierend deksel

Mi 3266 
250 A, 

met patroonlast-

scheiders

3 x 63 A, D 02, 

1- oder 3-polig 

schaltend

Mi 3267 
400 A, 

met patroonlast-

scheiders

3 x 63 A, D 02, 

1 - of 3-polig 

schakelend

Mi 3230 
250 A, 

5x63 A, D0 2

scharnierend 

deksel

Mi 3231 
400 A, 

5x63 A, D0 2

scharnierend 

deksel

Mi 3232 
630 A, 

5x63 A, D0 2

scharnierend 

deksel
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NH-zekeringkasten
pagina 293 - 294

NH-patroonlastscheider-
kasten 
pagina 295 - 296

Mi 5150
3-polig + PE + N 

1xNH 00, 125 A

Mi 5250 
3-polig + PE + N 

1xNH 00, 125 A

Mi 5260 
4-polig + PE 

1xNH 00, 125 A

Mi 5451 
3-polig + PE + N 

1xNH 1, 250 A

Mi 5452 
3-polig + PE + N 

1xNH 2, 400 A

Mi 5853 
3-polig + PE + N 

1xNH 3, 630 A

Mi 5860 
4-polig + PE 

1xNH 3, 630 A

Mi 4150 
1xNH 00, 125 A

Mi 4205 
1xNH 00, 125 A

Mi 4250 
2xNH 00, 125 A

Mi 4350 
3xNH 00, 125 A

Mi 4451 
1xNH 1, 250 A

Mi 4452 
1xNH 2, 400 A

PE- en N-klemmen PE- en N-klemmen

NH-zekeringkasten
met rail
pagina 298 - 305

NH-Spatroonlastscheider-
kasten met rail 
pagina 306 - 313

Standaard EMC-gekeurde  railsystemen:

med N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit.

PE- en N-klemmen.

Standaard EMC-gekeurde  railsystemen:

med N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit.

PE- en N-klemmen.

Mi 6212 
1xNH 00, 250 A

Mi 6213 
1xNH 00, 400 A

Mi 6214 
1xNH 00, 630 A

Mi 6422 
2xNH 00, 250 A

Mi 6423 
2xNH 00, 400 A

Mi 6424 
2xNH 00, 630 A

Mi 6432 
3xNH 00, 250 A

Mi 6433 
3xNH 00, 400 A

Mi 6434 
3xNH 00, 630 A

Mi 6461 
4xNH 00, 250 A

Mi 6462 
4xNH 00, 400 A

Mi 6463 
4xNH 00, 630 A

Mi 6474 
1xNH 1, 400 A

Mi 6475 
1xNH 1, 630 A

Mi 6476 
1xNH 2, 400 A

Mi 6477 
1xNH 2, 630 A

Mi 6226 
1xNH 00, 250 A

Mi 6227 
1xNH 00, 400 A

Mi 6228 
1xNH 00, 630 A

Mi 6426 
2xNH 00, 250 A

Mi 6427 
2xNH 00, 400 A

Mi 6428 
2xNH 00, 630 A

Mi 6436 
3xNH 00, 250 A

Mi 6437 
3xNH 00, 400 A

Mi 6438 
3xNH 00, 630 A

Mi 6465 
4xNH 00, 250 A

Mi 6466 
4xNH 00, 400 A

Mi 6467 
4xNH 00, 630 A

Mi 6478 
1xNH 1, 400 A

Mi 6479 
1xNH 1, 630 A

met zekeringhouders, 
3-polig

met patroonlastscheiders, 
3- en 4-polig

met zekeringhouders,
3-polig

met patroonlastscheiders, 
3-polig

Mi 6265 
2xNH 00, 250 A

Mi 6266 
2xNH 00, 400 A

Mi 6267 
2xNH 00, 630 A
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railsysteemkast zonder aansluitklemmen. 

Standaard EMC-gekeurde  railsystemen: med N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met dezelfde stroomgeleidingscapaciteit.
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Railkasten
pagina 314 - 316

voor combinatie  met 
zekeringkasten

Mi 6252 
250 A

Mi 6352 
250 A

Mi 6457 
250 A

Mi 6255 
400 A

Mi 6256 
630 A

Mi 6355 
400 A

Mi 6356 
630 A

Mi 6458 
400 A

Mi 6459 
630 A

ed N/PEN-geleiders met dezelfde dikte

zelfde stroomgeleidingscapaciteit.

Railkasten
pagina 317 - 318

voor combinatie  met 
zekeringkasten

Mi 6452 
250 A

Mi 6852 
250 A

Mi 6456 
630 A

Mi 6455 
400 A

Mi 6855 
400 A

Mi 6856 
630 A

Railkasten voorbereid voor 
veiligheidshoofdschakelaar
pagina 319 - 320

railsysteemkast zonder aansluitklemmen. 

Standaard EMC-gekeurde  railsystemen: 

med N/PEN-geleiders met dezelfde dikte 

als de fasegeleiders en N-geleiders met 

dezelfde stroomgeleidingscapaciteit.

voor combinatie met
zekeringkasten

Mi 6202 
250 A

+ Adapter 

voor SH-schakelaar

Mi 6204 
400 A

+ Adapter 

voor SH-schakelaar

Mi 6206 
630 A

+ Adapter 

voor SH-schakelaar

Mi 6203 
250 A

+ 2 Adapter 

voor SH-schakelaar

Mi 6205 
400 A

+ 2 Adapter 

voor SH-schakelaar

Mi 6207 
630 A

+ 2 Adapter 

voor SH-schakelaar
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Lastschakelaarkasten
pagina 321 - 325

met lastschakelaar

Lastschakelaarkast met ingebouwde 

lastschakelaar conform IEC 60 947-3, 

PE- en N-klemmen. schakelknevel 

vergrendelbaar.

Mi 7103 
63 A, 3-polig+PE+N
lastschakelaar

Mi 7104 
63 A, 4-polig+PE 

lastschakelaar

Mi 7213 
100 A, 3-polig+PE+N
lastschakelaar

Mi 7214 
100 A, 4-polig+PE
lastschakelaar

Mi 7256 
160 A, 3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7257 
160 A, 4-polig + PE 

lastschakelaar

Mi 7456 
160 A, 3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7457 
160 A, 4-polig+PE 

lastschakelaar

Mi 7455 
250 A, 3-polig+PE+N 

lastschakelaar

Mi 7454 
250 A, 4-polig + PE
lastschakelaar

Mi 7445 
400 A, 

3-polig+PE+N
lastschakelaar

Mi 7846 
400 A

4-polig+PE
lastschakelaar

Mi 7865 
630 A, 3-polig+PE+N
lastschakelaar

Mi 7866 
630 A 

4-polig+PE
lastschakelaar
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Netomschakelaar kast
(I-0-II)
pagina 327

Vermogensschakelaarkasten
pagina 328 - 329

Mi 7481 
160 A

4-polig + PE
met omkeerscha-

kelaar

Connection Box
pagina 353 - 354

Mi-Connection Box voor uitbreiding aan de 

wand van een  300 mm behuizing.

Voor inbouw van apparatuur die van 

buitenaf bediend wordt zoals drukknop-

pen, schakelaars of CEE-contactdozen. 

Met scharnierend inbouwoppervlak voor 

eenvoudige montage.

Mi 7882 
250 A

4-polig + PE
met omkeerscha-

kelaar

Lastomschakelaar conform 

IEC 60 947-3, 

met PE-klemmen,  

schakelknevel vergrendelbaar

met ingebouwde 
lastomschakelaar

Mi 7431 
128-160 A 

Leistungsschalter

Mi 7432 
200-250 A 

Leistungsschalter

Mi 7434 
160-400 A 

Leistungsschalter

Mi 7836 
250-630 A 

Leistungsschalter

Vermogensschakelaarkast met vermo-

genschakelaar conform IEC 60 947-2, 

met overbelastings- en kortsluitingsbe-

veiliging, PE- en N-klemmen, 

schakelknevel vergrendelbaar.

met vermogensschakelaar

Mi CB 10

Mi CB 11
2 x 16 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h

Mi CB 12
1 x 16 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h, 

1 x 32 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h

Mi CB 13 

2 x 32 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h

Mi CB 14 

1 x 32 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h,

1 x 63 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h

Mi CB 15 

1 x 32 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h,

1 x 63 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h

Mi CB 16
1 x 16 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h, 

4 x 16 A, 

2-polig+E, 230 V

Mi CB 17
1 x 32 A, 5-polig, 

400 V, 50-60 Hz, 6h,

4 x 16 A, 

2-polig+E, 230 V
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Lege behuizingen toepasbaar als enkelvoudige kast met scharnierend deksel. Bij 

het openen blijft het deksel vast zitten aan de kast. Inbouwapparatuur kan gemak-

kelijker bediend worden en voor  metingen heeft men beide handen vrij. 

Lege kast 
met  scharnierend deksel
pagina 348 - 349

Lege kast 
met  scharnierend deksel
pagina 350 - 351

Mi 9100
Inbouwmaten

122x272x146 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9200
Inbouwmaten 

272x272x146 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9210
Inbouwmaten 

272x272x191 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9300
Inbouwmaten 

272x422x146 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9310
Inbouwmaten 

272x422x191 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9400
Inbouwmaten 

272x572x146 mm,

scharnierend 

deksel

Mi 9410
Inbouwmaten

272x572x191 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9101
Inbouwmaten 

122x272x146 mm, 

scharnierend 

deksel

Mi 9201
Inbouwmaten 

272x272x146 mm,

scharnierend 

deksel

Mi 9211
Inbouwmaten 

272x272x191 mm,

 scharnierend 

deksel

Mi 9301
Inbouwmaten 

272x422x146 

mm, scharnierend 

deksel

Mi 9311
Inbouwmaten 

272x422x191 mm,

scharnierend 

deksel

Mi 9401
Inbouwmaten 

272x572x146 mm,

 scharnierend 

deksel

Mi 9411
Inbouwmaten

272x572x191 mm,  

scharnierend 

deksel
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 Mi 0100 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

1
5
0

 Mi 0200 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

3
0
0

 Mi 0210 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

3
0
0

300 214

 Mi 0220 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 119 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 115mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 104 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met scharnierend deksel en afdekplaat voor inbouwapparaten die 

bediend moeten worden
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

 Mi 0300 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

4
5
0
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 Mi 0310 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

4
5
0

300 214

 Mi 0400 

     

Wand
2

3
5 5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 170

 Mi 0410 

     

Wand
2

3
5 5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 214

 Mi 0800 

       Inbouwmaten B 575 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 8
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   met transparant deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

600 170
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 Mi 0101 

     

Wand
2

2
1 1

   Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

1
5
0

 Mi 0201 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

3
0
0

 Mi 0211 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

3
0
0

300 214

 Mi 0221 

     

Wand
2

2
3 3

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 119 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 115mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 104 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met scharnierend deksel en afdekplaat voor inbouwapparaten die 

bediend moeten worden
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
239 182

3
0
0

2
2
8

 Mi 0301 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300 170

4
5
0



271

 Mi-verdelers  
Lege kast met ondoorzichtig deksel 

 Mi 0311 

     

Wand
2

2
4 4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

4
5
0

300 214

 Mi 0401 

     

Wand
2

3
5 5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 170

 Mi 0411 

     

Wand
2

3
5 5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300 214

 Mi 0801 

       Inbouwmaten B 575 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 8
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   met ondoorzichtig deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

600 170
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1109 

     

Wand
2

2
1 1

   9 modulen: 1 x 9 x 18 mm 

   met 1 rij
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

N PE

300 170

1
5
0

 Mi 1112 

     

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   met schroefklemmen voor PE- en N, voor kopergeleiders
   per PE/N 10 x 16 mm², Cu
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

N PE

300 170

1
5
0

 Mi 1224 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300 170

3
0
0

N PE

 Mi 1220 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   met scharnierend deksel
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

N PE

300
239 182

3
0
0

2
2
8

 Mi 1336 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300 170

4
5
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1448 

     

Wand
2

3
5 5

   48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

6
0
0

300 170
N

PE

 Mi 1456 

     

Wand
5

5
2 3

   56 modulen: 2 x 28 x 18 mm 

   met 2 rijen
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen  
   met uitneembaar draagframe en aardaansluiting
   draagframe kan geaard worden  

170

3
0
0

600

N PE

 Mi 1884 

       84 modulen: 3 x 28 x 18 mm 

   3-rijig
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen  
   met uitneembaar draagframe en aardaansluiting
   draagframe kan geaard worden
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 170

N PE
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1111 

     

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm 

   met 1 rij
   met 1 klapdeksel
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   met schroefklemmen voor PE- en N, voor kopergeleiders
   per PE/N 10 x 16 mm², Cu
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

1
5
0

185
N PE

 Mi 1222 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm 

   met 2 rijen
   met 2 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

3
0
0

185

N PE

 Mi 1333 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm 

   3-rijig
   met 3 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

4
5
0

185
N

PE

 Mi 1444 

     

Wand
2

3
5 5

   48 modulen: 4 x 12 x 18 mm 

   4-rijig
   met 4 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek voor PE en N
   per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
   N te scheiden voor verschillende potentiale
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

6
0
0

300 185
N

PE
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1115 

     

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300 170

1
5
0

 Mi 1225 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300 170

3
0
0

 Mi 1226 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem
met scharnierend deksel 
   met 2 rijen
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300
239 182

3
0
0

2
2
8

 Mi 1335 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300 170

4
5
0

 Mi 1440 

     

Wand
2

3
5 5

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem
met extra DIN-rail 
   4-rijig
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

6
0
0

300 170
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1455 

     

Wand
5

5
2 3

   56 modulen: 2 x 28 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

 
   met uitneembaar draagframe en aardaansluiting  

170

3
0
0

600

 Mi 1885 

       84 modulen: 3 x 28 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

 
   met uitneembaar draagframe en aardaansluiting
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 170
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 

 Mi 1117 

     

Wand
2

2
1 1

   12 modulen: 1 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 1 rij
   met 1 klapdeksel
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

1
5
0

185

 Mi 1227 

     

Wand
2

2
3 3

   24 modulen: 2 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   met 2 rijen
   met 2 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

3
0
0

185

 Mi 1337 

     

Wand
2

2
4 4

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   3-rijig
   met 3 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

300

4
5
0

185

 Mi 1443 

     

Wand
2

3
5 5

   36 modulen: 3 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem
met extra DIN-rail 
   4-rijig
   met 3 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   met 1 DIN-rail 216 mm breed (voor inbouwdiepte 72 mm)
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

6
0
0

300 185

 Mi 1445 

     

Wand
2

3
5 5

   48 modulen: 4 x 12 x 18 mm
zonder PE- en N-klem 
   4-rijig
   met 4 klapdeksels
   klapdeksel met accessoire afsluitbaar
   voor de inbouw van DIN-railcomponenten volgens DIN 43880
   PE/N-klem apart bestellen
   met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

6
0
0

300 185
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 Mi-verdelers  
Automatenkasten 
  

Aanwijzing voor Mi 1281:

Voorbereid op inbouw van reguliere vermogensschakelaar: 

z.B.
ABN Typ XHA 3..-4
Hager type HTN..E etc.
SHA (spanning-
afhankelijk)

�

z.B.
ABB Typ S 701/S 703
+ adapter voor hoedprofi elrail 
S 700 BT3
(1 stuk voor S 701, 
2 stuks voor S 703)  
SHU (spanningafhankelijk)

z.B.
ABB Typ S 80.-...
SHU (spanningafhankelijk)

 Mi 1281 

     

Wand
2

2
3 3

   6 modulen: 1 x 6 x 18 mm
voor veiligheidshoofdschakelaar 
   met 1 rij
   met 1-polige leidingaftakklem voor kopergeleider
   aanrakingsveilige afdekplaat verzegelbaar, met vergrendelbare 

afdekstrook
   dekselsluitingen met de hand te openen  
   PEN 2 x 25 mm², 2 x 16 mm², Cu  

300 170

3
0
0
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 Mi-verdelers  
KWh-meterkasten 

Montage van een meet- en voedingseenheid 
volgens DIN 43 870 voor meterkasten

eHz-ruimte voor 

eHz-toepassingen

(Mi EM 01 als 

uitbreiding)

bovenste 

aansluitruimte

meterveld

onderste 

aansluitruimte

���������������� ����������������

Mi-KWh-meterkasten met 

ingebouwde elektronische 

huismeters (eHz) en uitbrei-

dingsmodule eHz-ruimte

 Mi 2312 

     

Wand
2

2
4 4

   Met tellerveld voor de inbouw van 1 elek-
triciteitsmeter 
   max. inbouwdiepte 108 mm
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   lengte aansluitkabels: toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   afdekplaat verzegelbaar
   dekselsluiting voor gereedschapsbediening
   tweevoudig verzegelbaar  

3
0
0

300 170

1
5
0

 Mi 2313 

     

Wand
2

2
4 4

   Met tellerveld voor de inbouw van 2 elek-
triciteitsmeters 
   max. inbouwdiepte 108 mm
   met in serie geproduceerde aansluitkabels
   lengte aansluitkabels: toevoerkabel 4 x 1000 mm, 

afvoerkabel 3 x 1000 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   afdekplaat verzegelbaar
   dekselsluiting voor gereedschapsbediening
   tweevoudig verzegelbaar  

3
0
0

300 170

1
5
0

 Mi EM 01   

 Uitbreidingsmodule kWh-meter 
   DIN-rail volgens DIN EN 60 715
   voor plaatsing van interface voor gegevensoverdracht van de 

meetplaats (meter)
   met afdekking als aanraakbeveiliging voor de meterbekabeling
   voor latere inbouw in bovenste kast van Mi 2312 en Mi 2313  

 max. inbouwdiepte  100 mm 
351
2
2

284
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 Mi-verdelers  
KWh-meterkasten 

 Mi 2200 

     

Wand
2

2
3 3

   Max. inbouwdiepte 146 mm
met geïntegreerde metermontage 
en metermontageschroeven 
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

300 170

3
0
0

 Mi 2300 

     

Wand
2

2
4 4

  Max . inbouwdiepte 146 mm
met geïntegreerde metermontage 
en metermontageschroeven 
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

300 170

4
5
0

 Mi 2310 

     

Wand
2

2
4 4

  Max . inbouwdiepte 190 mm
met geïntegreerde metermontage 
en metermontageschroeven 
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

4
5
0

300 214

 Mi 2400 

     

Wand
2

3
5 5

  Max . inbouwdiepte 146 mm
incl. kWh-meterbevestiging en DIN-rail 
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  6

0
0

300 170

 Mi 2410 

     

Wand
2

3
5 5

   Max. inbouwdiepte 190 mm
incl. kWh-meterbevestiging en DIN-rail 
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  6

0
0

300 214
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 Mi-verdelers  
KWh-meterkasten 

 Mi 2413 

     

Wand
2

3
5 5

  Max . inbouwdiepte 190 mm
incl. kWh-meterbevestiging en standaard-
meter-klapvenster 
   zonder DIN-rail
   voor kWh-meters, schakelklokken enz.
   met gereedschap of met de hand te openen
   voor hangslot (beugel-Ø max. 6 mm)
   afmetingen opening 140 x 310 mm
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

6
0
0

300 228

 Mi 2420 

     

Wand
2

3
5 5

  Max . inbouwdiepte 146 mm
incl. kWh-meterbevestiging, 
klapdeksel (12 modulen) 
   Klapdeksel met afdekplaat voor 12 modulen (1x12x18 mm) en 

bijbehorende DIN-rail
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

192

6
0
0

300

 Mi 2800 

      Max . inbouwdiepte 146 mm
incl. 3 kWh-meterbevestigingen en 
DIN-rails 
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar  

6
0
0

600 170

 Mi 2820 

      Max . inbouwdiepte 146 mm
incl. 3 kWh-meterbevestigingen, 
klapdeksels (12 modulen) 
   Klapdeksel met afdekplaat voor 12 modulen (1x12x18 mm) en 

bijbehorende DIN-rail
   toepassing in ongemeten bereik na afspraak met het lokale 

energiebedrijf
   voor meter met driepuntsbevestiging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   tweevoudig verzegelbaar
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk  

6
0
0

600 192
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten  
met Diazed zekeringhouders, 25 A  

 Mi 3273 

 

Wand
3

3
2 2

   Met Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 250 A 
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 3274 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 400 A 
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 3275 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 630 A 
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen 

   

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten  
met Diazed zekeringhouders, 25 A  

 Mi 3270 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 25 A 
railkoper nominale stroom 250 A
met scharnierend deksel
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

 Mi 3271 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 25 A 
railkoper nominale stroom 400 A
met scharnierend deksel
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
 a  ansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

 Mi 3272 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 630 A
met scharnierend deksel 
   4 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
 r  ailsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE



284

 Mi-verdelers  
Zekeringkasten
met Diazed zekeringhouders, 25 A 

 Mi 3470 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 250 A 
   8 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   12 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3471 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 400 A 
   8 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   12 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3472 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25 A
railkoper nominale stroom 630 A 
   8 x 25 A 3-polig D II E 27 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   12 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten
met Diazed zekeringhouders, 63 A 

 Mi 3283 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 250 A
met scharnierend deksel
 3   x 63 A 3-polig D III E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 3284 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 400 A
met scharnierend deksel
 3   x 63 A 3-polig D III E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 3285 

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 630 A
met scharnierend deksel
 3   x 63 A 3-polig D III E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300 170

3
0
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten
met Diazed zekeringhouders, 63 A 

 Mi 3280    

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 250 A
met scharnierend deksel
   3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

 Mi 3281    

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 400 A
met scharnierend deksel
   3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE

 Mi 3282    

 

Wand
3

3
2 2

  Met  Diazed zekeringhouders, 63 A 
railkoper nominale stroom 630 A
met scharnierend deksel
   3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
     railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
     dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

300
239 182

3
0
0

2
2
8

N

PE
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten
met Diazed zekeringhouders, 63 A 

 Mi 3480 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 63 A
railkoper nominale stroom 250 A 
   6 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3481 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 63 A
railkoper nominale stroom 400 A 
   6 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3482 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 63 A
railkoper nominale stroom 630 A 
   6 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   6 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
Zekeringkasten
met Diazed zekeringhouders, 25/63 A 

 Mi 3473 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25/63 A
railkoper nominale stroom 250 A 
   4 x 25 A, 3-polig, D II, E 27 passchroefsysteem

3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   9 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3474 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25/63 A
railkoper nominale stroom 400 A 
   4 x 25 A, 3-polig, D II, E 27 passchroefsysteem

3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   9 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 3475 

   

Wand
5

5
2 3

Met  Diazed zekeringhouders, 25/63 A
railkoper nominale stroom 630 A 
   4 x 25 A, 3-polig, D II, E 27 passchroefsysteem

3 x 63 A, 3-polig, D III, E 33 passchroefsysteem
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluitklemmen 10-70 mm², uitgangsklemmen 1,5-16 mm²
   met PE- en N-klemmen max. 16 mm², Cu
   9 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 500 V 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringbehuizing 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 4150 

     

Wand
1

1
2 2

   1 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   klembereik aansluiting 16-35 mm² (klemtechniek zie hoofdstuk 

Techniek)
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

150

N PE

 Mi 4205 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   klembereik aansluiting 4-35 mm², aansluiting Mi VS 100/160 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N PE

 Mi 4250 

     

Wand
3

3
2 2

   2 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   klembereik aansluiting 4-35 mm², aansluiting Mi VS 100/160 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met dubbele zadelklem voor de kabelaansluiting naar de zeke-

ringhouders
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N PE

 Mi 4350 

     

Wand
4

4
2 2

   3 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   klembereik aansluiting 4-35 mm², aansluiting Mi VS 100/160 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met dubbele zadelklem voor de kabelaansluiting naar de zeke-

ringhouders
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

3
0
0

450 170

N PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringbehuizing 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 4451 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 250 A
   klembereik: aansluiting M 10 VA 400 + Mi VS 250 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen M 10
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 170

N PE

 Mi 4452 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 2, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 400 A
   klembereik aansluiting M 10 VA 400 + Mi VS 400 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen M 10
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 170

N PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider volgens IEC 60 947-3 

 Mi 5150 

     

Wand
1

1
2 2

   1 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting 16-35 mm² (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

150

N PE

 Mi 5250 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting 4-35 mm² / Mi VS 100/160 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N PE

 Mi 5260 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 4-polig 

   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   aansluiting 4-35 mm² / Mi VS 100/160 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   N voorijlend
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

300 170

3
0
0

PE

 Mi 5451 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 250 A
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   aansluiting: M 10 / Mi VS 250 + VA 400 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 170

N PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider volgens IEC 60 947-3 

 Mi 5452 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 2, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 400 A
   M 10 / Mi VS 400 + VA 400 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 170

N PE

 Mi 5853 

       1 x NH 3, 3-polig 

   max. nominale stroom zekering: 630 A
   Nominale bedrijfstroomsterkte: 

 bij inkomende kabel van boven 475 A, 

 bij inkomende kabel van onderen 530 A
   aansluiting L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630,  

 aansluiting PE + N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185 , Cu/Alu / 

Mi VS 630 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   met verwijderbare brug tussen PE en N
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

600 170

N PE

 Mi 5860 

       1 x NH 3, 4-polig 

   max. nominale stroom zekering: 630 A
   Nominale bedrijfstroomsterkte: 

 bij inkomende kabel van boven 475 A, 

 bij inkomende kabel van onderen 530 A
   aansluiting L1 - L3, N: M 10 / VA 630 + Mi VS 630  

 aansluiting PE:1 x 50-120 mm² / 2 x 25-120 mm², Cu / 

Mi VS 630 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   N voorijlend
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

6
0
0

600 170

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider volgens IEC 60 947-3 

 Mi DA 61   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 
   prismaklem
   set van 3 stuks
   klembereik: 

1 x 150-300 mm² s (rond)

1 x 150-300 mm² s (sector) 

15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.  

 Mi DA 62   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 2 x 185 mm², Cu, 3-polig 
   prismaklem
   set van 3 stuks
   klembereik: 

2 x 150-185 mm² s (rond) 

2 x 150-185 mm² s (sector) 

15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)  
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6212 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6213 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6214 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6422 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6423 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6424 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6432 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6433 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6434 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6461 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   klembereik zonder aansluitklemmen M10 

klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6462 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   klembereik zonder aansluitklemmen M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6463 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   klembereik zonder aansluitklemmen M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   met afdekplaat
   uitgangen boven
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 12,0 Nm schroefaansluiting M8 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6474 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   klembereik aansluiting M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 250 A
   te combineren met Mi-railkasten 250 A of 400 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 214
N

PE

 Mi 6475 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   klembereik aansluiting M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 250 A
   te combineren met Mi-railkasten 630 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 214
N

PE

 Mi 6476 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 2, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   klembereik aansluiting M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 400 A
   te combineren met Mi-railkasten 250 A of 400 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 214
N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-zekeringkast 
met zekeringhouders, 3-polig, conform IEC 60 269 

 Mi 6477 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 2, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   klembereik aansluiting M10 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 400 A
   te combineren met Mi-railkasten 630 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 214
N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6226 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6227 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

300 170

3
0
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6228 

     

Wand
3

3
2 2

   1 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   1 klem per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6265 

     

Wand
3

3
2 2

   2 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

300 170

3
0

0
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6266 

     

Wand
3

3
2 2

   2 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

300 170

3
0

0

 Mi 6267 

     

Wand
3

3
2 2

   2 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

300 170

3
0

0
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6426 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6427 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6428 

     

Wand
5

5
2 3

   2 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   2 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6436 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6437 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6438 

     

Wand
5

5
2 3

   3 x NH 00, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm² 

 aansluitklemmen 25-70 mm², Cu 

 aansluiting Mi VS 100/160/250/400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   3 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE



308

 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6465 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6466 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE
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 Mi-verdelers  
NH-patroonlastscheiderkast 
met patroonlastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 6467 

     

Wand
5

5
2 3

   4 x NH 00, 3-polig
alleen voor combinaties
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   uitgangsklemmen 4-35 mm², Cu  

 zonder aansluitklemmen (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   4 klemmen per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   uitgangen verwisselbaar: boven of onder
   met afdekplaat
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  6,0 Nm kooiklem 

170

3
0
0

600

N

PE

 Mi 6478 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 400 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 250 A
   uitgang verwisselbaar: boven of onder
   te combineren met Mi-railkasten 250 A of 400 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

6
0
0

300 214

N

PE

 Mi 6479 

     

Wand
2

3
5 5

   1 x NH 1, 3-polig
nominale stroomsterkte van railsysteem 630 A 
   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   aansluiting M10 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen
   1 klem per PE+N
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   max. nominale stroom zekering: 250 A
   uitgang verwisselbaar: boven of onder
   te combineren met Mi-railkasten 630 A
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 hartafstand railkoper  60 mm 

 nominale spanning  AC 690 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

��
�

�	
���
�

��



310

 Mi-verdelers  
Railsysteemkast
voor combinatie met zekeringkast 

 Mi 6252 

     

Wand
3

3
2 2

  N ominale stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6255 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE

 Mi 6256 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  45 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

3
0
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
Railsysteemkast
voor combinatie met zekeringkast 

 Mi 6352 

     

Wand
2

2
4 4

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

4
5
0

N

PE

 Mi 6355 

     

Wand
2

2
4 4

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

4
5
0

N

PE

 Mi 6356 

     

Wand
2

2
4 4

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  45 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

300 170

4
5
0

N

PE
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 Mi-verdelers  
Railsysteemkast
voor combinatie met zekeringkast 

 Mi 6459 

     

Wand
2

3
5 5

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  45 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

6
0
0

300 170

 Mi 6457 

     

Wand
2

3
5 5

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

6
0
0

300 170

 Mi 6458 

     

Wand
2

3
5 5

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 225 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

6
0
0

300 170
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 Mi-verdelers  
Railsysteemkast
voor combinatie met zekeringkast 

 Mi 6452 

     

Wand
5

5
2 3

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

 Mi 6455 

     

Wand
5

5
2 3

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600
N

PE

 Mi 6456 

     

Wand
5

5
2 3

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  45 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

170

3
0
0

600
N

PE



314

 Mi-verdelers  
Railsysteemkast
voor combinatie met zekeringkast 

 Mi 6852 

      Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

600 170
N

PE

 Mi 6855 

      Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  30 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

600 170
N

PE

 Mi 6856 

      Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   bruikbare breedte tussen de railsysteemdragers: 450 mm
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   zonder aansluitklemmen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

 stootstroomvastheid (Ipk)  45 kA 

 hartafstand railkoper  60 mm 

6
0
0

600 170
N

PE
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 Mi-verdelers  
Railsysteemkast 
voorbereid voor veiligheidshoofdschakelaar 

N.B.:
Voorbereid voor inbouw van 

momenteel gewone hoofdlei-

dingbeveiligingsschakelaars 

(SH-schakelaars)
z.B.
ABN type XHA 3..-4
Hager type HTN..E etc.
SHA (spanningsafhankelijk)

�

z.B.
ABB type S 701/S 703
+ adapter voor DIN-rails S 700 BT3 
(1 stuks voor S 701, 2 stuks voor S 703)
SHU (spanningsonafhankelijk)

z.B.
ABB type S 80.-...
SHU (spanningsonafhankelijk)

 Mi 6202 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   met railsysteemadapters voor vermogensschakelaar tot 63 A nomi-

nale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 1 PE-klem en 3 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitsparing voor 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

3
0
0

300 214

 Mi 6204 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   met railsysteemadapters voor vermogensschakelaar tot 63 A nomi-

nale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 1 PE-klem en 3 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitsparing voor 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

3
0
0

300 214

 Mi 6206 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   met railsysteemadapters voor vermogensschakelaar tot 63 A nomi-

nale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 1 PE-klem en 3 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   uitsparing voor 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 
      

N

PE

3
0
0

300 214
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 Mi-verdelers  
Railsysteemkast 
voorbereid voor veiligheidshoofdschakelaar 

N.B.:
Voorbereid voor inbouw van 

momenteel gewone hoof-

dleidingbeveiligingsscha-

kelaars (SH-schakelaars) z.B.
ABN Typ XHA 3..-4
Hager Typ HTN..E etc.
SHA (spanningafhankelijk)

z.B.
ABB type S 80.-...
SHU (spanningsonafhankelijk)

 Mi 6203 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 250 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem:  

 L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
   met 2 railsysteemadapters voor veiligheidshoofdschakelaar tot 63 A 

nominale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 2 PE- en 6 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitsparing 2 x 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

3
0
0

300 214

 Mi 6205 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 400 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
   met 2 railsysteemadapters voor veiligheidshoofdschakelaar tot 63 A 

nominale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 2 PE- en 6 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitsparing 2 x 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

3
0
0

300 214

 Mi 6207 

     

Wand
3

3
2 2

  Nominale  stroomsterkte van railsysteem 630 A 

   railsysteem 5-polig, 

 afmetingen railsysteem: 

 L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm
   met 2 railsysteemadapters voor veiligheidshoofdschakelaar tot 63 A 

nominale stroom
   voor montage op DIN-rails
   met 2 PE- en 6 N-klemmen 1,5-16 mm²
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Uitsparing 2 x 6 modulen
   afdekplaat verzegelbaar
   met afsluitbare afdekstroken
   dekselsluitingen met de hand te openen    

 hartafstand railkoper  60 mm 

N

PE

3
0
0

300 214
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast 
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 7142 

 

Wand
1

1
2 2

   40 A 

   4-polig + PE
   aansluiting 1,5-16 mm² Cu
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   met ingebouwde lastscheidingsschakelaars conform IEC 60 947-3
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelknevel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  18,5 kW 

 maximale voorbeveiliging  40 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

	��

��
�

	�
�	�


���

��

���

��

 Mi 7243 

 

Wand
3

3
2 2

   40 A 

   4-polig + PE
   aansluiting 1,5-16 mm² Cu
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   met ingebouwde lastscheidingsschakelaars conform IEC 60 947-3
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelknevel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  18,5 kW 

 maximale voorbeveiliging  40 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

���

��
�

	�
�	�

��


��� 
��� 
���

�� ��

 Mi 7103 

     

Wand
1

1
2 2

   63 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

170
216

3
0
0

150

N PE

 Mi 7104 

     

Wand
1

1
2 2

   63 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

170
216

3
0
0

150

PE
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast 
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 7264 

 

Wand
3

3
2 2

   63 A 

   4-polig + PE
   aansluiting: 2,5-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   met ingebouwde lastscheidingsschakelaars conform IEC 60 947-3
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelknevel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  30 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  80 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

���

��
�

	�
�	�

����

��

����

��
����

��

����

��

 Mi 7213 

     

Wand
3

3
2 2

   100 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  45 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

170
216

N PE

300

3
0
0

 Mi 7214 

     

Wand
3

3
2 2

   100 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 10-35 mm², Cu of Mi VS 100
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  45 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  100 A 

 nominale spanning  Ue= AC 690 V 

170
216

PE

300

3
0
0
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast 
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 7256 

     

Wand
3

3
2 2

   160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 ((klemtechniek zie hoofdstuk Techniek))
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  80 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

170
239

300

3
0
0

PEN

 Mi 7257 

     

Wand
3

3
2 2

   160 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 ((klemtechniek zie hoofdstuk Techniek))
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  80 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

170
239

300

3
0
0

PE
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast 
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 7456 

     

Wand
2

3
5 5

   160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 ((klemtechniek zie hoofdstuk Techniek))
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  80 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

170
239

PEN

6
0
0

300 170

 Mi 7457 

     

Wand
2

3
5 5

   160 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 ((klemtechniek zie hoofdstuk Techniek))
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  80 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

170
239

6
0
0

300 170

PE

 Mi 7455 

     

Wand
2

3
5 5

   250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  132 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  250 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

170
239

6
0
0

300 170

PEN
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast  
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3  

 Mi 7454 

     

Wand
2

3
5 5

   250 A
4-polig + PE 
   aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  132 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  250 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

170
239

6
0
0

300 170

PE

 Mi 7445 

     

Wand
2

3
5 5

   400 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: M 10 (max. 1 x 240 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 400 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  220 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  400 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

170
239

6
0
0

300 170

PE

N

 Mi 7846 

       400 A
4-polig + PE 
   aansluiting M 10 (max. 1x 240 mm² per fase) of 

VA 400 + Mi VS 400
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  220 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  400 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  20,0 Nm 

170
239

170

PE

6
0
0

600
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 Mi-verdelers  
Lastscheiderkast 
met ingebouwde lastscheider conform IEC 60 947-3 

 Mi 7865 

       630 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting L1-L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630,  

 aansluiting PE+N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met verwijderbare brug tussen PE en N
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  280 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  630 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

 nominale stroom  bij inkomende kabel van bovenaf 

480 A 

 bij inkomende kabel van onderaf 

580 A 

170
239

170

6
0
0

600

PEN

 Mi 7866 

       630 A
4-polig + PE 
   aansluiting L1-L3, N: M 12 / VA 630 + Mi VS 630, 

aansluiting PE: 1 x 120-300 / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  280 kW 

 AC-23A/B 400 V 

 maximale voorbeveiliging  630 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  40,0 Nm 

 nominale stroom  bij inkomende kabel van bovenaf 

480 A 

 bij inkomende kabel van onderaf 

580 A 

170
239

170

6
0
0

600

PE
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 Mi-verdelers  
Accessoires 
voor schakelaars conform IEC 60 947-3 

 Mi DA 72   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 
   direct-aansluitklem voor Cu- en Alu-geleiders
   set van 3 stuks
   klembereik: 

1 x 120-300 mm² s / f (rond)  2 x 70-150 mm² s / f (rond) 

1 x 120-300 mm² s (sector)  2 x 95-150 mm² s (sector)

1 x 120-185 mm² sol (sector)  2 x 70 mm² sol (rond) 

    2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
    Voor het aansluiten van patroonlastscheiders 630 A (Mi 7865)
   breedte: 61 mm  

 Mi DA 74   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 4-polig 
   direct-aansluitklem voor Cu- en Alu-geleiders
   set van 4 stuks
   klembereik: 

1 x 120-300 mm² s / f (rond)  2 x 70-150 mm² s / f (rond)

1 x 120-300 mm² s (sector)  2 x 95-150 mm² s (sector) 

1 x 120-185 mm² sol (sector)  2 x 70 mm² sol (rond) 

    2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor aansluiting van schakelaar 630 A (Mi 7866)
   breedte: 61 mm  
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Mi-verdelers
Gebruik van netomschakelaars 
bij hulpvoedingsinstallaties

Wanneer een hulpstroombron zoals een generator als omschakel-
baar voedingsalternatief voor het lichtnet gebruikt, dan volgens 
norm met netomschakelaar!

Installatiedeel 
zonder noodstroom

Installatiedeel 
met noodstroom

Lekstroombewaking 
(RCD)

Omschakelaar 
4-polig: L1, L2, L3, N

I  Net
0 Uit
II Generator

Generator-
veiligheidsschakelaar

Generatorsterpunt 
en kastaarding 
met de hoofdaardleiding
verbonden

Hoofdaardleiding

VNB-netexploitant

Netomschakelaars (I-O-II) van Hensel schakelen 
veilig naar een hulpstroombron 
Netomschakelaars zijn vereist in de VDE-bepa-
lingen en door de VDN. Ze dienen om elektrische 
belastingscircuits te schakelen en te scheiden 
en om bij spanningsuitval handmatig naar een 
hulpvoeding om te schakelen.

Het parallel gebruik van netten wordt betrouwbaar voor-

komen door de 0-stand. 

Een korte tĳ d parallel gebruik is uitgesloten, daarom is 

synchronisatie niet noodzakelĳ k.

Overzichtsschakelschema voor hulpstroomvoorziening 
in het TN-systeem
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 Mi-verdelers  
Netomschakelaar kast (I-0-II)
met ingebouwde omkeerschakelaars conform IEC 60 947-3 

 Mi 7481 

     

Wand
2

3
5 5

   160 A
4-polig + PE 
   aansluiting: 6-70 mm², Cu of Mi VS 160 

 ((klemtechniek zie hoofdstuk Techniek))
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
   netvoeding en vervangende voeding onder aan te sluiten, 

verbruikerszijde boven, verwisselbaar
 s  chakelstand: I - 0 - II
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  80 kW 

 maximale voorbeveiliging  160 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

PE

6
0
0

300 255
324

I
II

 Mi 7882 

       250 A
4-polig + PE 
   aansluiting: M 10 (max. 1x 150 mm² per fase) of 

 VA 400 + Mi VS 250 

 (klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE-klemmen voor Cu-leidingen
 n  etvoeding en vervangende voeding onder aan te sluiten, 

verbruikerszijde boven, verwisselbaar
 s  chakelstand: I - 0 - II
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 schakelvermogen  132 kW 

 maximale voorbeveiliging  250 A 

 nominale spanning  Ue= AC 500 V 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm brugklemaansluiting 

 10,0 Nm schroefaansluiting M8 

6
0
0

600

PE

255
324
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 Mi-verdelers  
Vermogenschakelaarkast
met ingebouwde vermogenschakelaar conform IEC 60 947-2 

 Mi 7431 

     

Wand
2

3
5 5

   160 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 70 mm² Cu of Mi VS 160
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 112-160 A 

6
0
0

300 214
262

PEN

 Mi 7432 

     

Wand
2

3
5 5

   250 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: 150 mm² Cu of Mi VS 250
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 8 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 175-250 A 

6
0
0

300 214
262

PEN

 Mi 7434 

     

Wand
2

3
5 5

   400 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting: M 10 / VA 400 + Mi VS 400 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met PE- en N-klemmen voor Cu-geleiders
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom bij 

kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 10 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 36 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 160-400 A 

6
0
0

300 214
262

PEN

 Mi 7836 

       630 A
3-polig + PE + N 
   aansluiting L1 - L3: M 10 / VA 630 + Mi VS 630  

 PE + N: 1 x 120-300 mm² / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 

(klemtechniek zie hoofdstuk Techniek)
   met verwijderbare brug tussen PE en N
   met overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging
   kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk
   dekselsluitingen met gereedschap te openen
   schakelhendel vergrendelbaar  

 nominale spanning  AC 690 V 

 nominale uitschakelstroom 

bij kortsluiting 

 Ics = Icu AC 690 V 10 kA 

 Ics = Icu AC 415 V 45 kA 

 overbelastingsbeveiliging  Instelbereik 250-630 A 

 nominale stroom  bij inkomende kabel van bovenaf 475 A 

 bij inkomende kabel van onderaf 530 A 

PEN

6
0
0

600 255
347
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 Mi-verdelers  
 

Lege kast 
met scharnierend deksel



328

 Mi-verdelers  
Lege kast 
met scharnierend transparant  deksel 

 Mi 9100 

     

Wand
1

1
2

   Inbouwmaten B 125 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   aan drie zijden te combineren
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

170

3
0
0

150
165

 Mi 9200 

     

Wand
3

3
2

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

3
0
0

 Mi 9210 

     

Wand
3

3
2

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
300

3
0
0

214

 Mi 9300 

     

Wand
2

2
4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

4
5
0
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 Mi-verdelers  
Lege kast 
met scharnierend transparant  deksel 

 Mi 9310 

     

Wand
2

2
4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
214300

4
5
0

 Mi 9400 

     

Wand
2

3
5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

170

 Mi 9410 

     

Wand
2

3
5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met transparant scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
300

214
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 Mi 9101 

     

Wand
1

1
2

   Inbouwmaten B 125 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 1
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

170

3
0
0

150
165

 Mi 9201 

     

Wand
3

3
2

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

3
0
0

 Mi 9211 

     

Wand
3

3
2

   Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm,

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 2
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
300

3
0
0

214

 Mi 9301 

     

Wand
2

2
4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

300
315

170

4
5
0
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 Mi 9311 

     

Wand
2

2
4

   Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 3
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

315
214300

4
5
0

 Mi 9401 

     

Wand
2

3
5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 135 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
315

170

 Mi 9411 

     

Wand
2

3
5

   Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 195 mm 

   max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 191 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail 180 mm
   kastgrootte 4
   DIN-rail, montageplaten of afdekkingen apart bestellen
   aan drie zijden te combineren
   3 wanden met metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer en 

koppeling
   dekselscharnieren bijgevoegd
   met ondoorzichtig scharnierend deksel
   dekselsluitingen met gereedschap te openen  

6
0
0

300
300

214
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Accessoires 

Connection Box 333 - 334

Verhogingsranden, DIN-rail, afstandsteunen 335 - 336

Montageplaten, bevestigingsschroeven 337

Afdekkingen, afdekstroken 338

Flexibel railkoper 339

Railkoper, railsteunen 340 - 341

Aansluitklemmen voor railkoper 342 -  343

Aansluitklemmen bedrading 344 

Klemmen, Schakelaartoebehoren 345 -  356

Zekering elementen 357 -  358

Blindafdekkingen, wandafdichtingen, 

railkoppelstuk, wandverdeler, reserveonderdelen 359

Aanbouwfl enzen, Ventilatierooster 360 -  362

Beschermkap 363

Ombouwsets voor dekselsluiting 364

Dekselscharnieren 365

Klapdeksels, documenthouder 366 -  367

Onderdelen voor wandmontage 367 -  368
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 Mi CB 10 

       Connection Box 

   voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moe-

ten worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

240 135
300 170

1
5
0

45

125

 Mi CB 11 

       Connection Box
2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

300 170

1
5
0

45

125
16A 16A

 Mi CB 12 

       Connection Box
1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 1 x 
32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden
   met wandafdichting
   scharnierend inbouwoppervlak  

300 170

1
5
0

45

125
32A 16A

 Mi CB 13 

       Connection Box
2 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

300 170

1
5
0

45

125
32A 32A
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 Mi CB 14 

       Connection Box
1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
1 x 63 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de onderkant
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

300 170

1
5
0

45

125
63A 32A

 Mi CB 15 

       Connection Box
1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
1 x 63 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de zijkant
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

170

3
0
0

150

32A

63A

32A

63A

 Mi CB 16 

       Connection Box
1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
4 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   Contactdozen met beschermingscontact volgens DIN 49440-1
   3 insteekklemmen als verbindingsklemme
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

300 170

1
5
0

45

125
16A

 Mi CB 17 

       Connection Box
1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 
4 x 16 A, 2-polig PE, 230 V 
   Inbouw contactdozen met beschermingscontact, met veerklem-

men als verbindingsklemmen, geschikt om af te takken
   CEE-contactdozen volgens EN 60 309
   Contactdozen met beschermingscontact volgens DIN 49440-1
   3 insteekklemmen als verbindingsklemme
   voor montage op behuizingwand 300 mm
   voor bevestiging aan de onderkant
   voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 

90° gedraaid worden
   scharnierend inbouwoppervlak
   met wandafdichting  

300 170

1
5
0

45

125
32A
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 Mi ZR 4   

 Verhogingsrand
voor kastgrootte 4 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 85 mm
   met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   incl. bevestigingsmateriaal  

85

6
0
0

300

 Mi ZR 8   

 Verhogingsrand
voor Mi-kastgrootte 8 
   voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 85 mm
   met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   incl. bevestigingsmateriaal  

6
0
0

600 85
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 Mi TS 15   

 DIN-rail
lengte 134 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 1
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
134

 Mi TS 30   

 DIN-rail
lengte 284 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 1 tot 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
284

 Mi TS 45   

 DIN-rail
lengte 434 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maat 3
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
434

 Mi TS 60   

 DIN-rail
lengte 584 mm 
   conform DIN EN 60 715
   voor Mi-lege kast maten 4 en 8
   voor apparaten of klemmen met klik- of klemveerbevestiging
   met bevestigingsschroeven  

35

15
584

 Mi DS 25   

 Afstandhouder
hoogte: 25 mm 
   voor de montage van DIN-rails Mi TS ..
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven voor kastbodems en DIN-rail  

 Mi DS 50   

 Afstandhouder
hoogte: 50 mm 
   voor de montage van DIN-rails Mi TS ..
   2 stuks
   met bevestigingsschroeven voor kastbodems en DIN-rail  
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 Mi MP 1 

    Montageplaat B 259 x H 115 mm 

   materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 1, 2, 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

259

11
5

 Mi MP 2 

    Montageplaat B 265 x H 265 mm 

   materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 2 tot 8
   met bevestigingsschroeven  

265

2
6
5

 Mi MP 3 

    Montageplaat B 265 x H 415 mm 

   materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 3, 4
   met bevestigingsschroeven  

4
1
5

265

 Mi MP 4 

    Montageplaat B 265 x H 565 mm 

   materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maten 4, 8
   met bevestigingsschroeven  

5
6
5

265

 Mi MP 8 

    Montageplaat B 565 x H 565 mm 

   materiaaldikte 4 mm
   voor Mi-lege kast maat 8
   met bevestigingsschroeven  

565

5
6
5

 Mi BZ 11   

 Bevestigingsschroef, lengte 11 mm 
   voor montage op kastbodem
   voor materiaaldikten van 1 tot 2,5 mm
   zelftappend
   verzinkt  

 Mi BZ 13   

 Bevestigingsschroef, lengte 13 mm 
   voor montage op kastbodem
   voor materiaaldikten van 2,5 tot 4 mm
   zelftappend
   verzinkt  
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 Mi EP 01   

 Afdekking
voor Mi-lege kast maat 1 
   voor inbouw achteraf
   gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   met bevestigingsmateriaal  

136

39
1
0
9 2
8
6

 Mi EP 02   

 Afdekking
voor Mi-lege kast maat 2 
   voor inbouw achteraf
   gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   met bevestigingsmateriaal  

286

39
1
0
9 2
8
6

 Mi EP 03   

 Afdekking
voor Mi-lege kast maat 3 
   voor inbouw achteraf
   gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   met bevestigingsmateriaal  4

3
6

286

39
1
0
9

 Mi EP 04   

 Afdekking
voor Mi-lege kast maat 4 
   voor inbouw achteraf
   gesloten afdekking van thermoplast, als bescherming tegen 

aanraking of voor inbouw van apparatuur
   met bevestigingsmateriaal  

5
8
6

286

39
1
0
9

 AS 12 

    Afdekstrook
12 modulen 
   12 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, 

voor materiaaldikten tot 3 mm  

 AS 18 

    Afdekstrook
18 modulen 
   18 x 18 mm, elke 9 mm deelbaar
   voor het afdekken van niet-gebruikte ruimtes, 

voor materiaaldikten tot 3 mm  
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 Mi VS 100   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 100 A 
   voor elektrische verbindingen van 100 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 3 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 160   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 160 A 
   voor elektrische verbindingen van 160 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 9 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 250   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 250 A 
   voor elektrische verbindingen van 250 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 6 stuks
   breedte: 15,5 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 400   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 400 A 
   voor elektrische verbindingen van 400 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 10 stuks
   breedte: 15,5 mm
   materiaaldikte per lamel 0,8 mm  

 Mi VS 630   

 Flexibel railkoper
nominale stroom: 630 A 
   voor elektrische verbindingen van 630 A tussen rail en inbouwap-

paraten
   aanwijzingen voor bedrading bij apparaten 

(bijv. doorsnede min. ... mm²) moeten worden nageleefd
   lengte: 2000 mm
   lamellen: 11 stuks
   breedte: 20 mm
   materiaaldikte per lamel 1 mm  



340

 Mi-verdelers  
Accessoires 

 Mi SS 22   

 Railsystemen 12 x 5 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 250 A als N/PE, 400 A als 

PE, bij ENYSTAR als L1-L3, N en PE 250 A  

 Mi SS 25   

 Railsystemen 12 x 10 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 250 A als L1-L3, 400 A als N, 

630 A als PE  

 Mi SS 40   

 Railsystemen 20 x 10 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 400 A als L1-L3  

 Mi SS 45   

 Railsystemen 25 x 10 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 630 A als N  

 Mi SS 63   

 Railsystemen 30 x 10 mm 
   lengte 2400 mm
   geleidermateriaal: Cu
   nominale stroomsterkte railsysteem 630 A als L1-L3   
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 Mi ST 25   

 Railsteun
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   voor inbouw in Mi-lege kast
   voor railsystemen 12x10 mm (L1-L3)
   voor railsystemen 12 x 5 mm (N+PE)
   met bevestigingsschroeven  

 Mi ST 41   

 Railsteun
voor railsystemen 400 A, 5-polig 
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   voor inbouw in Mi-lege kast
   voor railsystemen 20 x 10 mm (L1-L3)
   voor railsystemen 12x10 mm (N)
   voor railsystemen 12x5 mm (PE)
   met bevestigingsschroeven  

 Mi ST 63   

 Railsteun
voor railsystemen 630 A, 5-polig 
   hartafstand railsysteem: 60 mm
   voor inbouw in Mi-lege kast
   voor railsystemen 30 x 10 mm (L1-L3)
   voor railsystemen 25x10 mm (N)
   voor railsystemen 12x10 mm (PE)
   met bevestigingsschroeven  
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aansluitklemmen voor railsystemen

Type voor 
railkoper

breedte diameter leiding fl exibel railkoper Aantrek-
moment

KS 16 F ... x 5 mm 11 mm 1,5-16 mm2 Cu 4 Nm

KS 16 Z ... x 10 mm 11 mm 1,5-16 mm2 Cu 4 Nm

KS 35 F ... x 5 mm 16 mm 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

6 Nm

KS 35 Z ... x 10 mm 16 mm 4-35 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

6 Nm

KS 70 F ... x 5 mm 21 mm 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

10 Nm

KS 70 Z ... x 10 mm 21 mm 10-70 mm2 Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

10 Nm

KS 120 F ... x 5 mm 25 mm 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400

20 Nm

KS 120 Z ... x 10 mm 25 mm 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400

20 Nm

KS 240/12 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

34 mm 35-240 mm2 Cu/Alu

Aluminiumleidingen moeten voor het 

aansluiten worden behandeld volgens de 

desbetreffende technische aanbevelingen.

40 Nm

KS 150 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

34 mm 35-150 mm2 Cu 630 A: Mi VS 630 20 Nm

KS 185 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm 95-185 mm2 Cu/Alu

Aluminiumleidingen moeten voor het 

aansluiten worden behandeld volgens de 

desbetreffende technische aanbevelingen.

30 Nm

KS 240 V 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm 630 A: Mi VS 630 30 Nm

KS 300 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

38 mm 120-300 mm2 Cu/Alu

Aluminiumleidingen moeten voor het 

aansluiten worden behandeld volgens de 

desbetreffende technische aanbevelingen.

aansluitklemmen voor railsystemen
voor Cu-leidingen, massief (sol), meerdraads (s), flexibel (f) met gasdicht geperste adereindhuls en voor flexibel railkoper

Tip:
Met het oog op de doorslagvastheid moet tussen de versclillende potentiëlen 10 mm en voor inactieve, geleidende metaaldelen 15 mm 

afstand worden aangehouden.
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250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10
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Zekeringkasten Diazed/Neozed NH-zekeringkasten, zekeringhouders

en patroonlastschakelaar

railsysteemkasten
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�������� ����

1) Klemmen meegeleverd met de functiekasten, zie beschrijving behuizing
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 VA 400   

 Railkoper-aansluitklem tot 400 A 
   klem voor het direct aansluiten van gelamelleerd railkoper 

(Mi VS 250 en Mi VS 400)
   aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10  

 aandraaimoment klem  8,0 Nm 

 VA 630   

 Railkoper-aansluitklem tot 630 A 
   klem voor het direct aansluiten van gelamelleerd railkoper 

(Mi VS 630)
   op schakelapparatuur 630 A met vlakke aansluiting M10/M12  

 aandraaimoment klem  23,0 Nm 

 DA 240   

 Directe aansluitklem tot 400 A
max. 240 mm² 
   voor montage aan schakelapparatuur met vlakke aansluiting M10
   met geïsoleerde afdekplaat
   klembereik 

35-70 mm² s(rond),Cu/Alu 

50-185 mm² s(sector), Cu/Alu 

35-50 mm² sol, Cu/Alu 

70-240 mm² sol (sector) Cu/Alu
   Aanwijzing voor de voorbereiding van aluminium kabels: 

1.  Verwijder de oxidatie zorgvuldig van het kabeluiteinde door 

schaven, bijvoorbeeld met een mes (gebruik geen vijl, schuur-

papier of borstel). 

2.  Smeer onmiddellijk na het verwijderen van de oxidatie het 

kabeluiteinde in met zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline 

en sluit het meteen aan op de klem. 

3.  Herhaal bovenstaande stappen wanneer de kabel losgemaakt 

en weer vastgemaakt wordt. 

4.  De klem is onderhoudsvrij, d.w.z. opnieuw controleren van het 

aandraaimoment is niet nodig.  

 aandraaimoment klem  22,0 Nm 



345

 Mi-verdelers  
Accessoires 

 Mi DA 61   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 
   prismaklem
   set van 3 stuks
   klembereik: 

1 x 150-300 mm² s (rond)

1 x 150-300 mm² s (sector) 

15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vĳ l, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwĳ derd, moet het geleideruitein-

de met een zuur- en alkalivrĳ  vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden 

ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwĳ ze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwĳ derd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.  

 Mi DA 62   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 2 x 185 mm², Cu, 3-polig 
   prismaklem
   set van 3 stuks
   klembereik: 

2 x 150-185 mm² s (rond) 

2 x 150-185 mm² s (sector) 

15,5 x 10 x 0,8 mm Mi VS 630, op lastscheider formaat NH 3
   voor aansluiting van lastscheider 630 A (Mi 5853)  
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 Mi DA 72   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 3-polig 
   direct-aansluitklem voor Cu- en Alu-geleiders
   set van 3 stuks
   klembereik: 

1 x 120-300 mm² s / f (rond)  2 x 70-150 mm² s / f (rond) 

1 x 120-300 mm² s (sector)  2 x 95-150 mm² s (sector)

1 x 120-185 mm² sol (sector)  2 x 70 mm² sol (rond) 

    2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken. 

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
    Voor het aansluiten van patroonlastscheiders 630 A (Mi 7865)
   breedte: 61 mm  

 Mi DA 74   

 Klemmenset voor direct aansluiting
max. 1 x 300 mm², Cu/Alu, 4-polig 
   direct-aansluitklem voor Cu- en Alu-geleiders
   set van 4 stuks
   klembereik: 

1 x 120-300 mm² s / f (rond)  2 x 70-150 mm² s / f (rond)

1 x 120-300 mm² s (sector)  2 x 95-150 mm² s (sector) 

1 x 120-185 mm² sol (sector)  2 x 70 mm² sol (rond) 

    2 x 95-150 mm² sol (sector)
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   voor aansluiting van schakelaar 630 A (Mi 7866)
   breedte: 61 mm  
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 Mi HS 20   

 Hulpcontact
2 wisselcontacten welke achteraf zijn te 
monteren aan lastschakelaars 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   2-polig
   aansluiting met vlaksteekstekkers 6,3 mm  

 MK 0107   

 Wissel-hulpcontact
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   nominale stroom: 6 A
   1-polig
   De hulpschakelaars kunnen naar gelang hun plaats in de 

vermogensschakelaar verschillende functies melden.
   vermogensschakelaar 160/250 A = 2x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend
   vermogensschakelaar 400/630 A = 3x AAN / UIT- melding + 

1x pulserend + 1x foutmelding  

 MK 0106   

 Nominaalwaarde instelling
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij een spanning van meer dan 0,7 U

n
 worden de hoofdcontacten 

van de vermogensschakelaar geopend  

 MK 0105   

 Onderspanningsafschakelaar
voor vermogensschakelaar 160-630 A 
   AC 50/60 Hz, 200 tot 240 V
   bij het terugvallen van de stuurspanning onder 0,35 - 07 x U

n
 worden 

de hoofdcontacten van de vermogensschakelaar geopend
   het sluiten van de contacten kan pas weer plaatsvinden bij een span-

ning boven 0,85 x U
n  
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 MK 0108   

 Vermogensschakelaar direct-aansluitklem 
1 x 35-300 mm², Cu/Alu, 3-polig 
   voor vermogensschakelaar 400 A en 630 A
   set van 3 stuks
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.  

 MK 0109   

 Vermogensschakelaar direct-aansluitklem 
2 x 70-240mm², Cu/Alu, 3-polig 
   voor vermogensschakelaar 400 A en 630 A
   set van 3 stuks
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.  
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 Mi VE 120   

 Voedingsklem
max. 16-150 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 250 A
   4-polig
   klemmen per pool: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 20,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 125   

 Voedingsklem
max. 16-150 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 250 A
   5-polig
   klemmen per pool: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 20,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  
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 Mi VE 240   

 Voedingsklem
max. 25-240 mm², Cu/Alu 
   4-polig
   stroomgeleidingscapaciteit: 400 A
   klemmen per pool: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 40,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 245   

 Voedingsklem
max. 25-240 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 400 A
   5-polig
   klemmen per pool: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   aftakking flexibel railkoper Mi VS ..
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 40,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  
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 Mi VE 302   

 Voedingsklem
max. 95-300 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 630 A
   2-polig
   klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 50,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  

 Mi VE 303   

 Voedingsklem
max. 95-300 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 630 A
   3-polig
   klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 50,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  
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 Mi VE 304   

 Voedingsklem
max. 95-300 mm², Cu/Alu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 630 A
   4-polig
   klemmen per pool: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek 
   Aftakking flexibel railkoper Mi 630
   geleidermateriaal: Cu/Alu
   Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen: 

1.  Schraap voorzichtig, bijvoorbeeld met een mes, de oxidelaag 

van het geleideruiteinde zonder isolatie af (gebruik geen vijl, 

schuurpapier of borstel!). 

2.  Direct nadat de oxidelaag is verwijderd, moet het geleiderui-

teinde met een zuur- en alkalivrij vet, bijvoorbeeld vaseline, 

worden ingesmeerd en meteen in de klem worden gestoken.

3.  Deze werkwijze moet weer worden gevolgd wanneer de 

geleider uit de klem wordt verwijderd en weer in de klem wordt 

bevestigd. 

4.  Vanwege de vloeineiging van aluminium moeten de klemmen 

voor de ingebruikname en na de eerste 200 gebruiksuren 

worden nagekeken.
   aandraaimoment klem 50,0 Nm
   voor inbouw in Mi-lege kasten maten 2 tot 8
   compleet op inbouwplaat 300 x 300 mm
   met bevestigingsschroeven  

 Mi NK 1   

 Verbindingsklem
klembereik 16-50 mm² Cu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   1-polig elk 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 2 x 70 mm² s
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   5

7
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 Mi NK 2   

 Verbindingsklem
1 x 70 mm², 2 x 35 mm², Cu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 160 A
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   

 Mi NK 3   

 Verbindingsklem
4 x 35 mm² Cu 
   stroomgeleidingscapaciteit: 160 A
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   

 Mi NK 4   

 Verbindingsklem
2 x M 10 
   stroomgeleidingscapaciteit: 400 A
   klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek   
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 KKL 25   

 Verbindingsklem
klembereik 6-35 mm² Cu 
   als verbindings- of steunpuntklem
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 102 A
   1-polig elk 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 

4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*  

 f* = met gasdicht geperste adereindhuls
   met twee elektrisch met elkaar verbonden klemverbindingen voor 

koperen leidingen  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 Kabelstriplengte  16 mm 

 aandraaimoment klem  3,0 Nm 

6
0
,3

51,5

5
5
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 KKL 50   

 Verbindingsklem
klembereik 16-50 mm² Cu 
   als verbindings- of steunpuntklem
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 150 A
   1-polig elk 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s, 2 x 70 mm² s  

 nominale isolatiespanning  AC/DC 690 V 

 Kabelstriplengte  20 mm 

 aandraaimoment klem  12,0 Nm 

7
0

66

6
0
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 FC L 10   

 Klem
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,,, zie de technische bijlage 

voor informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FC N 10   

 N-klem
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,,, zie de technische bijlage 

voor informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FC PE 10   

 PE-klem
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu 
   voor behuizingen met 1 x 12 TE (door klemreductie tot 9 TE)
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FC PN 10   

 PE- en N-klem
per PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu 
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, Zie de technische bijlage 

voor informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 FC BS 5   

 FIXCONNECT®-tekstvenster
set van 5 stuks 
   tekstvenster voor FIXCONNECT®-insteekklemmen, 

niet voor insteekklemmen 2x25 + 4x4 mm²
   voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift   
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 FC PN 30   

 PE- en N-klem
per PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu 
   met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 per PE/N aantal x doorsnede  3 x 25 mm² 

 12 x 4 mm² 

 met 1 rij 

 geleidingsmateriaal:   Cu 

 FC PN 60   

 PE- en N-klem
per PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   met 2 rijen
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   niet bruikbaar bij kasten Mi 1456, Mi 1455, Mi 1884 en Mi 1885  

 per PE/N aantal x doorsnede  6 x 25 mm² 

 24 x 4 mm² 

 met 2 rijen 

 geleidingsmateriaal:   Cu 

 FC N 30   

 N-klem
per N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 aantal x doorsnede per N  6 x 25 mm² 

 24 x 4 mm² 

 met 1 rij 

 geleidingsmateriaal:   Cu 

 FC PE 30   

 PE-klem
per PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu 
   met 1 rij
   FIXCONNECT®-steekklemtechniek,, zie de technische bijlage voor 

informatie over de klemtechniek
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A  

 per PE aantal x doorsnede  6 x 25 mm² 

 24 x 4 mm² 

 met 1 rij 

 geleidingsmateriaal:   Cu 

 Mi NK 14   

 Verbindingsklem
per ader 1 x 25 mm², 12 x 16 mm², Cu 
   bevestiging op DIN-rail
   voor montage achteraf op DIN-rail
   voor inbouw achteraf in Mi-lege kasten  
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 KKL 34   

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1,5-25 mm² voor L1-L3 
   3-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 61 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 48 
  

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4 x 1.5-25 mm² voor L1-L3, 
8 x 1.5-25 mm² voor N 
   4-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4

 KKL 54 
  

 Aftakklem voor hoofdleiding
per pool 4x 1,5-25 mm² voor L1-L3, 
4 x 1,5-25 mm² voor N, 
4 x 1,5-25 mm² voor PE 
   5-polig als verbindings- of aansluitklem 25 mm²
   voor montage op DIN-rail volgens DIN EN 60715, 35 mm
   stroomgeleidingscapaciteit: 80 A
   breedte: 100 mm  

56

3
9

35,4



357

 Mi-verdelers  
Accessoires 

 MN ST 00   

 NH-patroonlastscheider 
   125 A
   3-polig
   voor montage op montageplaat
   klem met dubbele aansluiting 5-70 mm² Cu  

 nominale spanning  AC 690 V 

 gewicht  0,72 kg 

 MS NH 00   

 NH-patroonlastscheider  
   125 A
   3-polig
   hoogte: 216 mm x breedte: 105 mm
   voor montage op rail
   railkoperdikte 10 mm en hartafstand 60 mm
   klem met dubbele aansluiting 5-70 mm² Cu  

 nominale spanning  AC 690 V 

 gewicht  1,197 kg 

 Mi SU 00   

 NH-zekeringhouder 
   max. nominale stroom zekering: 125 A
   3-polig
   voor montage op montageplaat
   klembereik: Brugklemaansluiting 1,5-70 mm², toegang met dub-

bele brugklem 1,5-35 mm² (klemtechniek, zie hoofdstuk Techniek)
   aandraaimoment klem: Brugklemaansluiting 3,0 Nm, schroefa-

ansluiting M8 12,0 Nm
   geleidermateriaal: Cu
   breedte: 106 mm  

 nominale spanning  AC 690 V 

 NH SU 00   

 NH-patroon 
   125 A
   3-polig
   hoogte: 216 mm x breedte: 105 mm
   voor montage op rail
   voor railkoper dikte 10 mm en hartafstand 60 mm
   klem met dubbele aansluiting 5-70 mm² Cu  

 nominale spanning  AC 690 V 
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 Mi RS 28   

 Zekeringhouder
25 A, E 27, D II, Diazed 
   Passchroefsysteem
   3-polig
   met afdekplaat
   railkoperdikte 10 mm en hartafstand 60 mm
   voor vervanging in Mi-zekeringkasten Diazed
   klembereik een-, meer- of fijnaderig (sol/s/f) 1,5-25 mm²
   geleidermateriaal: Cu
   breedte: 42 mm  

 nominale spanning  AC 500 V 

	�
�


�

 Mi RS 34   

 Zekeringhouder
63 A, E 33, D III, Diazed 
   Passchroefsysteem
   3-polig
   met afdekplaat
   railkoperdikte 10 mm en hartafstand 60 mm
   voor vervanging in Mi-zekeringkasten Diazed
   klembereik een-, meer- of fijnaderig (sol/s/f) 1,5-35 mm²
   geleidermateriaal: Cu
   breedte: 57 mm  

 nominale spanning  AC 500 V 

1
9
5

57
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 Mi BA   

 Blinde afdekking
in Mi-zekeringkasten Diazed resp. Neozed 
   voor het afsluiten van afdekkingen
   breedte: 108 mm  

 Mi BA 6   

 Blinde afdekking
in Mi-NH 00-zekeringbehuizing 
   voor het afsluiten van afdekkingen
   breedte: 108 mm  

 Mi WD 2   

 Wandafdichting
behuizingwanden 150 of 300 mm 
   voor het samenbouwen van Mi-kasten
   bestaande uit 1 afdichting, 4 wigverbinders, 1 klembeugel  

 Mi SV 45   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 400/630 A, 5-polig 
   met wandafdichting
   voor het samenbouwen van Mi-kasten met rail
   aandraaimoment klem 10,0 Nm  

 Mi WT 1   

 Wandplaat 
   voor de verdeling van 300 mm-behuizingwanden in 2 x 150 mm 

bij flens- resp. kastaanbouw  

 Mi BE   

 Bevestigings-reservedelen
bestaande uit 4 verbindingen en 5 wiggen 
   voor het samenbouwen van Mi-kasten
   voor ombouw van bestaande installaties  

 Mi SV 25   

 Railkoppelstuk
voor railsystemen 250 A, 5-polig 
   met wandafdichting
   voor het samenbouwen van Mi-kasten met rail
   aandraaimoment klem 6,0 Nm
   railkoper 250 A en 400 A kunnen met elkaar worden verbonden 

met het koppelstuk Mi SV 25. Het verbinden van railkoper van 

verschillende nominale stroomsterktes uitsluitend indien de des-

betreffende kortsluitings- en overbelastingsvoorwaarden in acht 

worden genomen.  
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 Mi FP 15   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten, 150 mm 
   met wigverbinders en wandafdichting  

 montagebreedte  65 mm 

 montagehoogte  88 mm 

25
150

 Mi FM 15   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 20 tot M 50 
   uitbreekpoorten 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
   kastwand 150 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
150

 Mi FP 20   

 Aanbouwflens
zonder uitbreekpoorten, 300 mm 
   met wigverbinders en wandafdichting  

 montagebreedte  215 mm 

 montagehoogte  88 mm 

25
300

 Mi FM 20   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 16 tot M 20 
   uitbreekpoorten 15 x M 16, 15 x M 20
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 25   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 16 tot M 25 
   uitbreekpoorten 19 x M 16/25
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 32   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 40   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 25 tot M 40 
   uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300
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 Mi FM 50   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 20 tot M 50 
   uitbreekpoorten 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FM 60   

 Aanbouwflens
uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

25
300

 Mi FP 38 

    Aanbouwflens
afdichtbereik Ø 7-29 mm 
   met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   afdichtbereik 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 

1 x Ø 16-29 mm
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

30
300

 Mi FP 70 

    Kabelinvoerflens
afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300

25

10
0

 Mi FP 72 

    Kabelinvoerflens
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

300
116

25

10
0

 Mi FM 63   

 Montageflens met aansluitruimte
uitbreekpoorten M 40 tot M 63 
   uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63
   kastwand 300 mm
   met wigverbinders en wandafdichting  

80

300
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 Mi FP 82   

 Kabelinvoer
afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 
   kastwand 300 mm
   deelbaar
   beschermingsgraad IP 54 alleen bij gebruik van een aanvullende 

trek- en drukontlasting (bijv. Mi ZE 62)  

300
100

45

13
5

 KST 82 

     Insteektule
afdichtbereik Ø 30-72 mm 
   voor montage achteraf van invoertule Mi FP 82
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   Omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C  

 materiaal  thermoplast 

 kleur  RAL 7035 

300
100

45

13
5

 Mi ZE 62   

 Trekontlastingsbeugel
voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 
   met bevestigingsrail 284 mm lang
   uitsluitend te combineren met kabelinvoer Mi FP 82  

 Mi GS 30   

 Brugverbindingsstuk
voor het invoeren van kabels via 2 kasten 
   voor behuizingswanden 300 mm:
   uitneembaar
   voor inbouw achteraf  

 Mi BF 44 

    Ventilatierooster
voor verticale montage aan de zijwanden 
van de kast 
   kastwand 300 mm
   voor de ventilatie in Mi-verdelers bij extreem hoge binnentempera-

turen of bij risico op condensvorming  
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 Mi DB 15   

 Beschermkap
voor behuizingswand 150 mm 
   met wigverbinders en wandafdichting  

 Mi DB 30   

 Beschermkap
voor behuizingswand 300 mm 
   met wigverbinders en wandafdichting  

 Mi DB 01   

 Eindplaat voor beschermkap 
   voor beschermkap van 150 mm en 300 mm breed  
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 Mi PL 2   

 Verzegelkap 
   2 verzegelkappen voor het ombouwen van de dekselsluitingen  

 Mi SR 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen met 
handbediening naar gereedschapsbediening 
   4 afdekkingen voor sluitingen  

 Mi SN 4   

 Ombouwset
voor het ombouwen van dekselsluitingen 
met gereedschapbediening naar handbediening 
   4 handsluitingen  

 Mi DV 01   

 Dekselsluiting 
   alleen in combinatie met Mi PL 2, Mi SR 4 of Mi SN 4  

 Mi ZS 11   

 Deksel met sluiting
Sluiting I 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbediende sluiting, om te voorkomen 

dat deksels door onbevoegden worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende afdekking  

 Mi ZS 12   

 Deksel met sluiting
Sluiting II 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbediende sluiting, om te voorkomen 

dat deksels door onbevoegden worden geopend.
   bestaande uit: cilinderslot, sleutels, dekselsluiting, stofwerende afdekking  

 Mi DR 04   

 Dekselsluiting voor gereedschapsbediening
driekant 8 mm 
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbediende 

sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden worden 

geopend.
   4 dekselsluitingen met driekant 8 mm sluiting en sleutel  

 DS 1   

Driehoekige sleutel 8 mm
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 Mi ZS 20   

 Mi-dekselscharnier
voor Mi-kast maten 1, 2, 3 en 4. 
   voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwapparaten,

het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten
   wanneer meerdere kasten aan elkaar worden gebouwd, kunnen deze 

scharnieren alleen in de buitenste kasten worden ingebouwd 

   

 Mi ZS 40   

 Mi-dekselscharnier
voor Mi-behuizinggrootten 1 tot 8 
   voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwapparaten, 

het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten
   voor montage zijn wandverbindingen of aanbouwflenzen nodig
   niet te gebruiken bij aanrakingsveilige behuizingen  

 Mi ZS 60   

 Mi-dekselscharnier
voor Mi-behuizingsgrootten 4 tot 8, met 
verhogingsrand 
   voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwapparaten, 

het deksel blijft bij het openen aan de kast vast zitten
   voor montage zijn wandverbindingen of aanbouwflenzen nodig
   niet te gebruiken bij aanrakingsveilige behuizingen  
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 Mi KL 6 

    Klapdeksel
modules 1 x 6 x 18 mm 
   met boor- en zaagsjablonen
   afmetingen opening 117 x 60 mm
   verzegelbaar
   afsluitbaar met klapdekselslot
   incl. bevestigingsmateriaal
   wanddikte 1,5-4,5 mm  

 Mi KL 12 

    Klapdeksel
modules 1 x 12 x 18 mm 
   met boor- en zaagsjablonen
   afmetingen opening 220 x 60 mm
   verzegelbaar
   afsluitbaar met klapdekselslot
   incl. bevestigingsmateriaal
   wanddikte 1,5-4 mm  

 Mi BS 6   

 Afdekplaat
voor Mi KL 6 
   met bevestigingsschroeven  

 modulen  6 

 1 x 6 x 18 mm 

 Mi BS 12   

 Afdekplaat
voor Mi KL 12 
   met bevestigingsschroeven  

 modulen  12 

 1 x 12 x 18 mm 

 Mi SK 01   

 Slot voor klapdeksel 
   voor inbouw achteraf in klapdeksel met 6 of 12 modulen 
   ter beveiliging van de schakelapparaten die zich achter het 

klapdeksel bevinden tegen gebruik door onbevoegden 

(alleen effectief in combinatie met dekselsluiting Mi ZS ..)
   bestaande uit:
   1 st. slot
   2 st. sleutel
   1 st. kraspen  
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 NZ KL 54 

    Klapvenster voor kWh-meter
afmetingen opening 140 x 310 mm 
   conform DIN 43 870
   voor gereedschapbediening of handbediening
   afsluitbaar met hangslot (beugeldiameter max. 6 mm)
   inclusief schroeven
   verzegelbaar
   beschermingsgraad: IP 54  

 Mi SA 2   

 Stofwerende afdekking 
   voor kastmaten 1 tot 4
   voor 2 buitenliggende sluitingsgaten  

 MT SP 01   

 documenthouder
DIN A5 
   zelfklevend  

 kleur  transparant, helder 

 materiaal  thermoplast 

 halogeenvrij 

 Mi AL 40   

 Buitenliggende RVS bevestigingsbeugels 
   voor uitwendige bevestiging  

 Mi MS 2 

    Montagerail 

   voor wandmontage van Mi-verdelers tot 900 x 1200 mm
   met 8 schroeven M6 x 16 mm, moeren en ringen voor kastbeve-

stiging  

 lengte  1950 mm 

 materiaal  staalprofiel senzimirverzinkt en 

voorzien van structuurpoederlak 

 MX 0101 

     Set montageprofielen
U-profiel voor de constructie van een 
montageframe 
   1 x montagerail, lengte 1950 mm  

 materiaal  staalplaat gegalvaniseerd en 

poedergecoat 
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 MX 0112 

    Bevestigingselement
voor bevestiging van een montageraam 
   bevestigingsplaten voor T- of L-verbindingen
   bestaande uit: 2 raamverbinders met schroeven en moeren  

 MX 0105 

     Set verbindingshoeken
voor bevestiging van een montageraam 
   2 stuks verbindingshoeken met verbindingsschroeven  

 materiaal  staalplaat gegalvaniseerd en 

poedergecoat 

 MX 0111   

 Montageset 
   set van 12 stuks
   M 6 x 16
   zelftappend voor de montage van Mi-kasten aan 

het montageprofiel MX 0101  

 Lackstift RAL 7016 

    12 ml 
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Gebruiks- en omgevingscondities

Lege kasten

Mi 0...
Mi 9...

Functiekasten

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... / 

Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi 8 ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 
Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de 

geïnstalleerde apparatuur, bĳ voorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. 

Zie technische gegevens.

bestendigheid bij incidentele reiniging (direct schoonspuiten) 
met hogedrukreiniger zonder reinigingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertemperatuur: max. 80° C, 

afstand => 0,15 m, volgens de eisen van IP 69K, 

enkelvoudige behuizing (geen samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren minstens IP 65

Omgevingstemperatuur
-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

maximum waarde

minimum waarde

–

+ 70° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

−   5° C

De omgevingstemperatuur daalt bij 

verdelerkasten door de ingebouwde 

apparaattechniek!

Relatieve vochtigheid
- kortdurend

–

–

50% bei 40° C

100% bei 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen
  
Minimale eisen:
- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:
- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren
- 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag 
-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 

mechanische belasting  
IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisch gedrag halogeenvrij 1)

siliconenvrij

halogeenvrij 1)

siliconenvrij

1)  ‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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Normen en bepaligen

Mi-verdelers voldoen aan de 
vereisten voor schakelap-
paratuurcombinaties (PSC) 
volgens DIN EN 61 439 
deel 2 (VDE 0660-600-2)

Schakelapparaatcombinaties zijn schakelinstallaties die zonder wezenlijke afwijkingen van het oorspron-

kelijke type of systeem volgens opgaaf van de oorspronkelijke fabrikant zijn samengesteld en bekabeld.

Teneinde te voldoen aan deze eisen voor Mi-verdelers van Hensel, moet het volgende worden 

gerespecteerd:

1.   De spanningsschakel- en verdeelinrichtingen moet bestaan uit de typegekeurde omhulsels die in deze 

lĳ st zĳ n gedocumenteerd.

2.  De bedrading van de apparatuur moet worden uitgevoerd met de diameters en typen geleiders, 

aangegeven in de tabel “Kwalifi catie van geïsoleerde geleiders in spanningsschakel- en verdeelinrich-

tingen”, verwĳ s naar Techniek.

3.   Zodra de spanningsschakel- en verdeelinrichting is aangebracht, moet er een routinetest worden 

uitgevoerd in overeenstemming met deze standaard.

4.  De test moet worden gecertifi ceerd via een testrapport.

5.  De spanningsschakel- en verdeelinrichting moet worden geleverd met een identifi catiemarkering van 

de leverancier.

Er moet worden voldaan aan belangrĳ ke data, zoals

- beperking van temperatuurverhoging

- doorslagvastheid

- kortsluitingsbestendigheid

- kortsluitingsbestendigheid van de PE-geleider

- IP-beschermingsgraden

- afstanden en speling kruipweg zĳ n gecontroleerd via typekeuringen voor dit 

 systeem.

-   IEC 61 439-2

Laagspannings-schakelapparaatcombinatie (PCS)

-  IEC 60 999

Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze 

klemmen voor geleiders van koper

-  DIN EN 50 262

Metrische kabelwartels voor elektrische installaties

-  IEC 60 269

Laagspanningssmeltveiligheden

-  DIN 43 880

IInstallatie-inbouwapparatuur, 

buitenafmetingen en bĳ behorende inbouwmatene

-  IEC 60 529

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

-  IEC 60 947-2

Laagspanningsschakelaars - deel 2, voedingsschakelaars

-  IEC 60 947-3

Laagspanningsschakelaars - deel 3

schakelaars, scheiders en combinaties schakelaars/scheiders

Goedkeuringen:
EZU Tsjechië

MEEI Hongarĳ e

GOST

ASTA

Normen en bepaligen
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Detail afmetingen in mm

Afmetingen van de installa-

tiediepten bij ingebouwde 

montageplaten.

De kastbreedte van de 

enkelvoudige MI-behuizingen 

Mi 9... wordt 15 mm groter 

door de zijdelings aangebou-

wde dekselscharnieren, zie 

ook productpagina‘s. 

Mi 0800

Mi 0801

Mi 0410

Mi 0411

Mi 9410

Mi 9411

Mi 0400

Mi 0401

Mi 9400
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Mi 0100

Mi 0101

Mi 9100

Mi 9101

Mi 0300

Mi 0301

Mi 9310

Mi 9311

Mi 0200

Mi 0201

Mi 9200

Mi 9201

Mi 0210

Mi 0211

Mi 9210

Mi 9211

Mi 0220

Mi 0221

Mi CB 10

240 135
300 170

1
5

0

125

	�
�

��

Apparaatinbouw 
op inbouwplaten
Boor de apparatuur-uitsparin-

gen aan de hoeken voor.

Zaag vervolgens met een 

decoupeerzaag bĳ  gemiddelde 

tot lage snĳ snelheid de uitspa-

ring uit de inbouwplaat.

Gebruik hiervoor een zaagblad 

met grove tanden voor kunst-

stof (bĳ v. Bosch T 101 B).

=  beschikbare 

inibouwruimte
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Sammelschienen

Positie van de railkopers
Met het oog op de kortsluit-

vastheid mogen de afstanden 

 tussen de railsteunen niet meer 

dan 300 mm bedragen.

250 A           400 A                      630 A

Nominale 
spanning

A

Doorsnede
railkoper

mm

Materiaal Dynamische kor-
tsluitvastheid
Ipk
kA          cos 

max. afstand 
tussen 
railsteunen
max. mm

250 12x10 Cu 30 0,3 300

400 20x10 Cu 30 0,3 300

630 30x10 Cu 45 0,3 300

nominale stroom 
en kortsluitvastheid 
van de railkoper

Mi ST 25 Mi ST 41 Mi ST 63

nominale stroom railkoper 250 A 400 A 630 A

L1, L2, L3 12x10 mm 20x10 mm 30x10 mm

N 12x5 mm 12x10 mm 25x10 mm

PE 12x5 mm 12x5 mm 12x10 mm

Bezetting 
van de railsteunen

Railkoper verbinding
railkoper 250 A en 400 A kan 

alleen worden aangesloten via 

het railkoppelstuk MI SV 25.
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uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten

Temperatuurverhoging () bij Mi-behuizingen door vermogensverlies van elektrische bedrijfsmiddelen

Enkelvoudige behuizing

Middelste behuizing
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uitstraalbaar vermogensverlies van de lege kasten

Temperatuurverhoging () bij Mi-behuizingen door vermogensverlies van elektrische bedrijfsmiddelen

Buitenste behuizingen

Let op!
De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (imax) wordt bepaald door:

1. Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische bedrijfmiddelen (let op de opgave van de fabrikant)

2. Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3. Temperatuurbestendigheid van het materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc. 

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies: (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (
imax

): bijv. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming binnenin de behuizing: Δ = max
 - 

U
 = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de ingebouwde bedrijfsmiddelen 

inclusief bedrading (P
V
) gem. diagram:

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm)

Enkelvoudige behuizing: P
v
 = 53 W

Middelste behuizing: P
v
 = 45 W

Buitenste behuizingen: P
v
 = 48 W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing (
i
)

Omgevingstemperatuur van de behuizing (
U
): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde bedrijfmiddelen (P
V
): 30 W

Opwarming binnenin de behuizing gem. diagram om: Δ

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm) enkelvoudige behuizing:  = 17 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 17 K = 42° C

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm) middelste behuizing:  = 20 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 20 K = 45° C

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm) buitenste behuizingen:  = 19 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25° C + 19 K = 44° C
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Klemmen

}Let op:getest als 

verbindingsklem voor 

meerdere aders van 

gelijke doorsnede 

voor toepassing in 

één stroomketen.

aantal geleiders per pool

Klemmen max. 
aantal van - tot max.

max. 
aantal van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm2

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

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

Insteekklem 4 mm2

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Zonder andereindhuls; de 

kleminrichting moet bij het 

invoeren van de ader met 

een werktuig geopend 

worden.

PE- en N- FIXCONNECT®-
insteekklemmen
Aansluitvermogen 
van PE- en N-klemmen

Nominaalstroom: 80 A

Klemmen voor binnen-
komende kabels
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 bevesti-

gingsschroeven.

Voedingsklem Mi VE 120
4-polig

Mi VVE 125
5-poolig

Mi VE 240
4-polig

Mi VVE 245
5-poolig

Mi VE 302
2-polig

Mi VVE 303
3-poolig

Mi VE 304
4-polig

nominaal 

aansluitvermogen
150 mm2 240 mm2 300 mm2

nominaalstroom 250 A 400 A 630 A

aantrekmoment 20 Nm 40 Nm 50 Nm

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 (fl exibel) 

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 fl exibel 

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.
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Dekselscharnier

Mi-Dekselscharnier 

Mi ZS 20

voor de bediening van een 

groot oppervlak aan inbouw-

apparatuur. Het deksel blijft 

bij het openen stevig aan de 

kast zitten. Bĳ  het koppelen 

van diverse kasten is plaatsing 

alleen mogelĳ k op de buitenste 

kasten.

Voor Mi-behuizingen

Dekselbe-
vestiging:

Positie behuizing: vertikaal Positie behuizing: horizontaal
links rechts boven onder links rechts boven onder

Grootte 1:        

Grootte 2:        

Grootte 3:    - - -  

Grootte 4:    - - -  

Mi-KWh-meterkasten  
met ingebouwde elektronische 

huismeter eHZ

Mi-Dekselscharnier  

Mi ZS 40

voor de bediening van een 

groot oppervlak aan inbouw-

apparatuur. 

Het deksel blijft bij het openen 

stevig aan de kast zitten.

Te monteren met wigkop-

pelingen, via flenzen of twee 

samengestelde Mi-kasten.

Deksel is bevestigd met een 

plastic schroef voor een totale 

isolatie �.

Mi-Dekselscharnier  
Mi ZS 60

voor de bediening van een 

groot oppervlak aan inbouwap-

paratuur. 

Het deksel blijft bij het openen 

stevig aan de kast zitten.
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Wandbevestiging




Bevestigingsmatrix voor 

montagerail

Montagerail
voor wandmontage 

van Mi-verdelers, 

staalprofi el, 1950 mm lang, 

te verdelen in rasters 

van 150 mm

Mi MS 2

Meet voor wandmontage 
in mm

Bevestigingsbeugels
voor externe bevestiging van 

de kast.

Mi AL 40 (4 stuks)

Montagerail
U-profi elen voor het maken 

van een montageraam.

Opmerking:
bevestig de montagerail zo mogelĳ k verticaal om 

kabels achter de kast door te kunnen voeren. 

Voor het afsnĳ den van de montagerail op de juiste 

lengte bevestigt u de montagerail bĳ voorbeeld 

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.
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Montageraam

Montageraam

MX 0101

MX 0112

MX 0105

MX 0110

MX 0111

T-verbinding

Verlenging van de 

montagerail

Kruisverbinding

Wandbevestiging

18 mm verstelbaar 

in de diepte

Wandbevestiging

T-verbinding

Montagerail

Wordt gebruikt voor het stabi-

liseren van grotere  verdelers bĳ  

transport
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Ontwerpen en calculeren

De hoofdcatalogus bevat als vast bestanddeel een 

uitvoerig planningsdeel met planningsdocumenten, 

controlelijsten en kopieersjablonen.

Planningshulpmiddelen

Plannen en ontwerpen gemak-

kelĳ k gemaakt met verschil-

lende planningshulpmiddelen:

Plannen met de 

hoofdcatalogus

Begin direct met het ontwerpen van 

ENYSTAR-verdelers of profi teer van 

de voordelen van registratie:

- persoonlĳ k projectbeheer 

- gebruikersbeheer

-  de vakman van Hensel kan uw project als u dat 

wenst controleren of uw ontwerpgegevens voor 

verdere bewerking overnemen

  

De CONFIGURATOR is een professionele ont-

werphulp, waarmee de elektrotechnische vakman 

eenvoudig en snel zelf via de computer bouwteke-

ningen en stuklĳ sten kan opstellen.

Met de nieuwe confi guratiesoftware kan de elektro-

technische vakman zonder kostbare programma-

installatie snel en eenvoudig zelf via de computer 

bouwtekeningen en stuklĳ sten opstellen.

De professionele ontwerphulp maakt het mogelĳ k 

om een gedetailleerde 3D-weergave te maken van 

de verdeler voor de eindklant reps. exploitant, of 

een 2D-tekening voor de monteur. 

De gebruiker kan bĳ  de afbeelding op verschillende 

niveaus onderscheid maken tussen apparatuur, 

afdekkingen en deuren. 

ENYGUIDE bepaalt zelfstandig de noodzakelĳ ke 

accessoires.

Comfortabel plannen, snel 
en eenvoudig met de ont-
werphulp Confi gurator
Confi gurator ondersteunt het 

ontwerpen

- online via internet 

- of offl ine 

www.enyguide.nl

De huidige CAD-onderdelenbibliotheek met alle 

elementen die nodig zĳ n om montagetekeningen 

te maken, vindt u op het internet op 

www.hensel-electric.de.

Softwarevereisten: 

AutoSketch, AutoCAD of DXF-compatibel CAD-

programma.

CAD-onderdelenbibliotheek
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Stap 1: 
Montage van Mi-verdelers 

volgens montageschets

Stap 2: 
kastwanden openen voor 
elektrische verbindingen

kastwanden openen voor de 

elektrische verbindingen bin-

nenin de verdelers.

Sla de betreffende openingen 

voor de wigverbindingen uit om 

de kast te kunnen monteren.

Stap 3: 
Kasten aan elkaar 
bevestigen

Voor het afdichten van de kast 

zelf wordt een zelfklevende 

wanddichting op de kastwand 

aangebracht (ook bĳ  niet-open 

kastwanden).

De kasten worden gemonteerd 

via wigverbindingen. In plaats 

van wiggen kunt u ook 

M 6x15-schroeven gebruiken.

Ter verhoging van de stabiliteit 

wordt de klembeugel op de 

brugverbinding gedrukt.

Wandscheider voor onderver-

deling van kastwanden van 

300 mm in wanden van 

2 x 150 mm voor montage via 

fl ens of kastsamenbouw.
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Montage

Stap 3: 
Kasten aan elkaar 
bevestigen
Kabelinvoer via fl enzen.

De fl enzen worden met vier 

bevestigingswiggen op de 

kastwand aangebracht.

De betreffende kastwand wordt 

uitgeslagen en de boven-

ste brugverbinding naast de 

wigbevestiging bĳ  de markering 

wordt uitgezaagd.

Vervolgens wordt het kabelin-

voerstuk vastgeschroefd en 

worden de rubberinvoeren 

geplaatst.

Sla vier kabelinvoeren uit via 

een schroevendraaier.

De kabel wordt van voren in de 

kast geplaatst.
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Stap 3: 
Kasten aan elkaar 
bevestigen

Vervolgens wordt de bovenste 

brugverbinding geïnstalleerd.

Montage beschermkap 
voor de onbeschermde 

installatie in de openlucht
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Montage

Stap 4: 
Apparaatinbouw

De inbouwapparatuur kan 

met zelftappende schroeven 

op de montageplaat worden 

bevestigd.

DIN-rail bevestigen op af-

standssteunen Mi DS 50.
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Stap 5: 
Apparaatinbouw op inbouw-
plaat
Boor de apparatuur-uitsparin-

gen aan de hoeken voor. Zaag 

vervolgens met een decou-

peerzaag bĳ  gemiddelde tot 

lage snĳ snelheid de uitsparing 

uit de inbouwplaat. Gebruik 

hiervoor een zaagblad met 

grove tanden voor kunststof 

(bĳ v. Bosch T 101 B).


�

	�


�

��

Afmetingen 

conform DIN 43 880 

voor DIN-railcomponenten

Opmerkingen bĳ  Mi-automatenkasten

Ter voorkoming van onopzettelĳ k contact moeten reserve-

inbouwopeningen worden voorzien van blinde afdekplaatjes 

(er worden blinde afdekplaatjes meegeleverd voor 

50% van de apparatuuropeningen).

Automatenkasten kunnen met alle DIN-railapparatuur wor-

den uitgerust, als de toegewezen back-upzekering de 80A 

per rĳ  (12 modulen 12 x 18 mm) tenminste niet overschrĳ dt.

Schroef de houder voor 

inbouwplaat Mi EP 02 op de 

kastbodem.

Plaats deze op de inbouwplaat.

Blinde afdekplaatjes 

(bĳ gevoegd) voor onbenutte 

openingen in inbouwplaten.

PE- en N-aansluitklemmen 

voor geleiders van koper (geïn-

stalleerd)

Afmeting van 1 module

1 module = 18 mm
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Flexibel railkoper voor nominaale stroom

Mi VS 100

Mi VS 160

Mi VS 250

Mi VS 400

Mi VS 630

100 A

160 A

250 A

400 A

630 A

aanwĳ zingen voor bedrading bĳ  apparaten 

(bĳ v. aansluitdiameter min. ... mm2) moeten 

worden nageleefd.

Stap 6: 
Bedrading

Toewĳ zing van klemmen voor 

een directe railkoperverbinding 

naar doorsnede en Mi-kasten.

Verbinding van 100 A tot 630 A 

tussen railsystemen en inbou-

wapparatuur.

Railkoper van gelamineerd 

koper, geïsoleerd, lengte bĳ  

afl evering 2 m

Directe verbinding van kope-
ren geleider(s) naar railkoper

Koperen geleider met KS 120 Z

Koperen geleider met KS 240/12

Verbinding van railkoper 630 A

Mi VS 630
met bedradingsaansluitklem 

VA 630

Flexibel railkoper Mi VS 630 

met aansluitklem voor railkoper 

KS 240 V

Flexibel railkoper
Verbinding tussen railsystemen 

en inbouwapparatuur met 

railkoper en aansluitklemmen 

voor een directe railsysteem-

verbinding 

Flexibel railkoper aansluitklemmen
voor railsystemen 

Mi VS 100/160 KS 35 F

Mi VS 250/400 KS 120 Z

Verbinding van railkoper
160 A, 250 A und 400 A

voor het direct aansluiten van 

gelamelleerd railkoper (Mi VS 

250 en Mi VS 400) aan ap-

paratuur met vlakke aansluiting 

M10. 

Flexibel railkoper Mi VS ..

met aansluitklem voor railkoper 

KS 120

Flexibel railkoper Mi VS .. met aansluitklemmen 

voor railkoper VA 400
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Stap 7: 
Controleren

Controle: 

Beschermingsgraad van kast 

(afdichtingen, afschermingen) 

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.2

De fabrikant moet maatregelen opgeven 

om de beschermingsgraad te handhaven, 

die moeten worden uitgevoerd.

Controleer of afdichtingen en afschermin-

gen volgens opgaaf van de fabrikant zijn 

gemonteerd.

De werking van mechanische bediening-

selementen, zoals schakelaandrijvingen, 

deksel- en deursluitingen, moet worden 

gecontroleerd.

Controle: 

Mechanisch functioneren 

(bedieningselementen, 

vergrendelingen) 

volgens VDE 0660-600-1 

deel 11.8.

het luchtkanaal tussen verschillende po-

tentialen moet groter zijn dan de waarde 

volgens tabel 1 van de norm. Wij raden een 

minimale afstand van 10 mm aan.

Kabels moeten gecontroleerd worden op 

overeenkomen met schakelschema‘s en 

schroefverbindingen moeten steekproefge-

wijs worden gecontroleerd.

Controle links: 

Lucht- en kruipkanalen 

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.3

Controle rechts: 

Interne elektrische stroom-

kringen en verbindingen

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.8

De bedrijfsfrequente isolatievastheid moet op 

alle stroomkringen worden gecontroleerd in 

overeenstemming met 10.9.2 voor de duur van 

1 seconde. De testspanning voor schakelap-

paraatcombinaties met een nominale isolatie-

spanning tussen 300 en 800 V bedraag 1890 V 

wisselstroom. De testwaarden voor afwijkende 

nominale isolatiespanningen zijn de vinden in 

tabel 8 van IEC 61 439-1.

Controle: 

Isolatie-eigenschappen 

volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.9

De beveiligingskabelstroomkringen moeten 

onderworpen worden aan een controle op 

doorgankelijkheid.

Controle: 

Beveiliging tegen elektrische 

schokken en doorgankelijkheid 

van de beveiligingskabelkring-

loop volgens VDE 0660-600-1, 

deel 11.4.
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 LES-kabelinvoersystemen  
 

LES-kabelinvoersystemen

Invoertulen ESM, IP 54 390

Insteektulen STM, IP 55 391

Kabelinvoertulen EDK, IP 65 392

Buisinvoerstuk EDR, IP 65 393

Kabelwartels AKM, IP 65 394 - 395

Kabelwartels ASM, IP 66 396 - 397

Kabelwartels ASS, IP 66/67 398 - 399

Combi-beluchtingswartels, IP 66/67 400 - 404

Combi-ventilatie wartels 405

Insteektule, kabelinvoerfl ens, kabelborgsysteem 406

Buitenmaat van conventionele kabeldiameters     407

Kabelwartels AKS, IP 65 408 - 409

Technische gegevens 411 - 412
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 LES-kabelinvoersystemen  
Invoertulen 

 ESM 16 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 4,8-11 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 20 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 25 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 32 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 9-23 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 ESM 40 

      Invoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 17-30 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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Insteektule 

 STM 16 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 3,5-12 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 20 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 5-16 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 25 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 5-21 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 32 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 13-26,5 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 STM 40 

      Insteektule
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 13-34 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-4 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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Kabelinvoertulen 

 EDK 16 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 20 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 25 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 32 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 8-23 mm
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDK 40 

      Kabelinvoertulen
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 11-30 mm
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,5 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 EDR 16 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 16 
   buisaansluiting M 16
   boorgat Ø 16,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 20 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 20 
   buisaansluiting M 20
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 25 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 25 
   buisaansluiting M 25
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 32 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 32 
   buisaansluiting M 32
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 EDR 40 

      Buisinvoerstuk
voor uitbreekpoorten M 40 
   buisaansluiting M 40
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte 1,5-3,2 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  
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 AKM 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 4-6 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  0,9 Nm 

 AKM 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 AKM 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 AKM 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 11-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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 AKM 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 15-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 19-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 27-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 AKM 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 35-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 
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 ASM 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 4-6 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  0,7 Nm 

 ASM 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  2,0 Nm 

 ASM 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  2,7 Nm 

 ASM 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 11-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  5,0 Nm 
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 ASM 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 15-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 

 ASM 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 19-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10 Nm 

 ASM 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 27-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 

 ASM 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 35-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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 ASS 12 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 12 
   afdichtbereik Ø 2-5 mm
   ISO-schroefdraad M 12 x 1,5
   boorgat Ø 12,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  0,9 Nm 

 ASS 16 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 16 
   afdichtbereik Ø 3-10 mm
   ISO-schroefdraad M 16 x 1,5
   boorgat Ø 16,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 ASS 20 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 20 
   afdichtbereik Ø 5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 ASS 25 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 25 
   afdichtbereik Ø 8-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  7,5 Nm 
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 ASS 32 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 32 
   afdichtbereik Ø 12-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 40 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 40 
   afdichtbereik Ø 16-28,5 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 50 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 50 
   afdichtbereik Ø 21-35 mm
   ISO-schroefdraad M 50 x 1,5
   boorgat Ø 50,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 

 ASS 63 

      Kabelwartel
voor uitbreekpoorten M 63 
   afdichtbereik Ø 27-48 mm
   ISO-schroefdraad M 63 x 1,5
   boorgat Ø 63,3 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C  

 aantrekmoment  10,0 Nm 



400

Uw voordeel met de combi-ventilatiewartels: 

Kabelinvoer en tegelijkertijd luchtdrukcompensatie

Kastbeschermingsgraad blijft behouden

Het bin-

nendringen 

van water van 

buiten wordt 

door deze 

membranen voorkomen.

Daardoor droogt opgehoopt con-

denswater in de loop van de tijd 

via de drukcompensatie weg of 

vermindert. Tegelijk blijft de bescher-

mingsgraad voor de kast (tot IP 67) 

behouden!

Om de vereiste beschermingsgraad te handhaven wordt de druk in de kast 

gecompenseerd door montage van een speciale combi-ventilatiewartel.

Combi-ventilatiewartels zorgen er via ingebouwde membranen voor dat lucht-

drukverschillen tussen kastbinnenste en omgeving worden gecompenseerd.

Voer de kabel in onder 
gelĳ ktĳ dige ventilatie! 

In het algemeen kan in gesloten kasten in 

installatieplaatsen met grote temperatuur-

verschillen condensvorming niet worden 

voorkomen! 

De combi-ventilatiewartel maakt boven-
dien de invoer van kabels en leidingen 
mogelijk zonder dat de luchtbalans 

wordt beïnvloed.

Combi-ventilatiewartels verminderen in kas-

ten met hoge beschermingsgraad condens-

vorming die o.a. door snelle temperatuurwis-

selingen kan ontstaan, zoals door het weer, 

intensieve zonneschĳ n enz.. 

Kanalen voor luchtverversing

Openingen 
voor luchtverversing

2 in 1

 LES-kabelinvoersystemen  
Combi-ventilatiewartels 
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 KBM 20 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 20 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling 

(zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 6 liter (6000 cm³) kast-volume een 

combi-ventilatiewartel M20 worden ingezet
   voorbeeld: kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 liter. 

Aantal benodigde KB. 20 (M20) ≥ 3 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 KBM 25 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 25 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 10 liter (10.000 cm³) kastvolume 

een combi-ventilatiewartel M25 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 25 (M25) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 
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 KBM 32 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 32 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 13-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 12 liter (12.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M32 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 32 (M32) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 KBM 40 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 40 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 16-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 16 liter (16.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M40 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter. 

aantal benodigde KB. 40 (M40) ≥ 1 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  6,0 Nm 
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 KBS 20 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 20 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 6-13 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   boorgat Ø 20,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 6 liter (6000 cm³) kastvolume een 

combi-ventilatiewartel M20 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 liter, 

aantal benodigde KB. 20 (M20) ≥ 3 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  3,0 Nm 

 KBS 25 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 25 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 9-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   boorgat Ø 25,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 10 liter (10.000 cm³) kastvolume 

een combi-ventilatiewartel M25 worden ingezet
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 25 (M25) ≥ 2 stuks.
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten.  

 aantrekmoment  4,0 Nm 
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 LES-kabelinvoersystemen  
Combi-ventilatiewartels 

 KBS 32 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 32 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 13-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,5 mm
   wanddikte tot 3,5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 12 liter (12.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M32 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 32 (M32) ≥ 2 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  4,0 Nm 

 KBS 40 

      Combi-ventilatiewartels
voor uitbreekpoorten M 40 
   ter reductie van condenswater door opheffing van drukverschil
   afdichtbereik Ø 16-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   boorgat Ø 40,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling)en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 960 °C
   opdat bij het compenseren van de druk de lekgrens van 0,07 bar niet 

wordt overschreden, moet per 16 liter (16.000 cm³) kastvolume een 

beluchtingswartel M40 worden ingeplaatst
   voorbeeld kast 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12.393 cm³ = 12.393 liter, 

aantal benodigde KB. 40 (M40) ≥ 1 stuks
   bij de toepassing van verschillende wartelformaten kunnen de waar-

des voor de kastvolumes van de gebruikte combi-ventilatiewartels 

opgeteld worden
   als de hoeveelheid aan benodigde combi-ventilatiewartels voor het 

opheffen van het drukverschil groter is dan het aantal benodigde 

wartels voor de kabelinvoer, kunnen de combi-ventilatiewartels die niet 

door kabels zijn bezet met sluitdoppen worden afgesloten  

 aantrekmoment  6,0 Nm 



405

 LES-kabelinvoersystemen  
Sluitdoppen 

 VSB 13 

    Sluitdoppen
Doorsnede 13 mm 
   voor het afsluiten van ongebruikte combi-ventilatiewartels 

M20 of M25
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 VSB 21 

    Sluitdoppen
Doorsnede 21 mm 
   voor het afsluiten van ongebruikte combi-ontluchtingswartel M32
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

Voorbeeld: Drukcompensatie-element BM 32

 BM 32 

     Drukcompensatie-element 
voor uitbreekpoorten M 32
 voor het verminderen van condensatie door aanpassing van de druk 

in distributiesystemen
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   boorgat Ø 32,3 mm
 wanddikte tot 8 mm
 met contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling en 

buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
 zodat de lekgrens van 0,07 bar niet wordt overschreden bij het ophef-

fen van het drukverschil, moet per 42 liter (42000 cm³)kastvolume een 

drukcompensatie-element BM 32 worden ingezet
 voorbeeld kast 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 liter,

aantal benodigde BM 32 = 1 stuk

66

1
5

,7

M32x1,5

3
0

,7
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 LES-kabelinvoersystemen  
 Accessoires

 KST 70 

      Insteektule 

   afdichtbereik Ø 30-72 mm
   boorgat Ø 83 mm
   wanddikte 1,5-3 mm
   voor binnen en beschermde buitenopstelling
   omgevingstemperatuur -25° tot + 35°C
   gloeidraadtest volgens IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 MV FP 66 

      Kabelinvoerflens 

   met twee invoertulen en bevestigingsschroeven
   afdichtbereik Ø 30-72 mm
   wanddikte minstens 1,5 mm  

 KHR 01   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
 30 stuks voor kabeldiamete  r 6,5 - 10 mm
 30 stuks voor kabeldiamete   10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Kabelborgsysteem
voor kabeldiameter 10 - 16 mm 
   set met 10 x 6 houders achter
 30 stuks voor kabeldiamete   10 - 14 mm
 30 stuks voor kabeldiamete   13 - 16 mm  
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Kabel-
doorsnede 

NYM NYY NYCY
NYCWY

1x4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1x6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1x10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1x16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1x25 mm²  — Ø 14 mm —

1x35 mm² — Ø 15 mm —

1x50 mm² — Ø 16,5 mm —

1x70 mm² — Ø 18 mm —

1x95 mm² — Ø 20 mm —

1x120 mm² — Ø 21 mm —

1x150 mm² — Ø 23 mm —

1x185 mm² — Ø 25 mm —

1x240 mm² — Ø 28 mm —

1x300 mm² — Ø 30 mm —

2x1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2x4 mm² — Ø 15 mm —

2x6 mm² — Ø 16 mm —

2x10 mm² — Ø 18 mm —

2x16 mm² — Ø 20 mm —

2x25 mm² — — —

2x35 mm² — — —

3x1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3x4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3x6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3x10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3x16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3x25 mm² — Ø 26 mm —

3x35 mm² — — —

3x50 mm² — — —

3x70 mm² — — —

3x95 mm² — — —

3x120 mm² — — —

3x150 mm² — — —

3x185 mm² — — —

3x240 mm² — — —

3x25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3x35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3x50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3x70/35 mm² — Ø 32-36 mm Ø 36 mm

3x95/50 mm² — Ø 37-41 mm Ø 40 mm

3x120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3x150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3x185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48-54 mm

3x240/120 mm² — Ø 57-63 mm Ø 60 mm

3x300/150 mm² — Ø 63-69 mm —

Kabel-
doorsnede 

NYM NYY NYCY
NYCWY

4x1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4x2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4x4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4x6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4x10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4x16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4x25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4x35 mm² Ø 32 mm Ø 26-30 mm Ø 29 mm

4x50 mm² — Ø 30-35 mm Ø 34 mm

4x70 mm² — Ø 34-40 mm Ø 37 mm

4x95 mm² — Ø 38-45 mm Ø 42 mm

4x120 mm² — Ø 42-50 mm Ø 47 mm

4x150 mm² — Ø 46-53 mm Ø 52 mm

4x185 mm² — Ø 53-60 mm Ø 60 mm

4x240 mm² — Ø 59-71 mm Ø 70 mm

4x25/16 mm² — — Ø 30 mm

4x35/16 mm² — — Ø 30 mm

4x50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4x70/35 mm² — — Ø 40 mm

4x95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4x120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4x150/70 mm² — — Ø 53 mm

4x185/95 mm² — — —

4x240/120 mm² — — —

5x1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5x2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5x4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5x6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5x10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5x16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5x25 mm² Ø 31,5 mm — —

7x1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7x2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19x1,5 mm² — Ø 22 mm —

24x1,5 mm² — Ø 25 mm —

Buitenmaat van conventionele kabeldiameters. De buitenmaten zĳ n gemiddelde waarden van verschillende producten.

Toewĳ zing van kabelbuitendiameters aan kabelinvoeren 

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer LES
metrisch

Ø min. 3 mm Ø max. 6 mm ASM/AKM/ASS 12

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm ASM/AKM/ASS 16

Ø min. 6,5 mm Ø max. 13,5 mm ASM/AKM/ASS 20

Ø min. 11 mm Ø max. 17 mm ASM/AKM/ASS 25

Ø min. 15 mm Ø max. 21 mm ASM/AKM/ASS 32

Ø min. 19 mm Ø max. 28 mm ASM/AKM/ASS 40

Ø min. 27 mm Ø max. 35 mm ASM/AKM/ASS 50

Ø min. 35 mm Ø max. 48 mm ASM/AKM/ASS 63

Ø min. 4,8 mm Ø max. 11 mm ESM 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm ESM 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm ESM 25

Ø min. 9 mm Ø max. 23 mm ESM 32

Ø min. 17 mm Ø max. 30 mm ESM 40

Ø min. 3,5 mm Ø max. 12 mm STM 16

Ø min. 5 mm Ø max. 16 mm STM 20

Ø min. 5 mm Ø max. 21 mm STM 25

Ø min. 13 mm Ø max. 26,5 mm STM 32

Ø min. 13 mm Ø max. 34 mm STM 40

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer LES
metrisch

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm EDK 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm EDK 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm EDK 25

Ø min. 8 mm Ø max. 23 mm EDK 32

Ø min. 11 mm Ø max. 30 mm EDK 40

Buizen

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

 LES-kabelinvoersystemen  
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 LES-kabelinvoersystemen  
Kabelwartel 

 AKS 9 

      Voor uitbreekpoorten PG 9 

   afdichtbereik Ø 4-8 mm
   voor boorgat Pg 9, Ø 15,5 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 11 

     Voor  uitbreekpoorten PG 11 

   afdichtbereik Ø 5-10 mm
   voor boorgat Pg 11, Ø 19 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 13,5 

     Voor  uitbreekpoorten PG 13,5 

   afdichtbereik Ø 6-12 mm
   voor boorgat Pg 13,5, Ø 21 mm
   wanddikte tot 3 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 16 

     Voor  uitbreekpoorten PG 16 

   afdichtbereik Ø 10-14 mm
   voor boorgat Pg 16, Ø 23 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 21 

     Voor  uitbreekpoorten PG 21 

   afdichtbereik Ø 13-18 mm
   voor boorgat Pg 21, Ø 29 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  



409

 LES-kabelinvoersystemen  
Kabelwartel 

 AKS 29 

     Voor  uitbreekpoorten PG 29 

   afdichtbereik Ø 18-25 mm
   voor boorgat Pg 29, Ø 37,5 mm
   wanddikte tot 4 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 36 

     Voor  uitbreekpoorten PG 36 

   afdichtbereik Ø 22-32 mm
   voor boorgat Pg 36, Ø 47,5 mm
   wanddikte tot 5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 42 

     Voor  uitbreekpoorten PG 42 

   afdichtbereik Ø 30-38 mm
   voor boorgat Pg 42, Ø 54,5 mm
   wanddikte tot 5 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  

 AKS 48 

     Voor  uitbreekpoorten PG 48 

   afdichtbereik Ø 34-44 mm
   voor boorgat Pg 48, Ø 60 mm
   wanddikte tot 6 mm
   met trekontlasting en contramoer
   voor binnen- (normale condities en/of beschermde buitenopstelling) 

en buitenopstelling (zware omstandigheden en/od buitenopstelling)
   omgevingstemperatuur - 40° tot + 55°C  
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 LES-kabelinvoersystemen  
Technische gegevens 
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Kabelinvoerflens MV FP 66
Beschermingsgraad IP 55

voor achteraf bevestigen in behuizingen van plaatstaal

materiaaldikte ≥ 1,5 mm

Invoertulen ESM
Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Invoertulen
in mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Insteektule STM
Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Insteektule
in mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Kabelinvoertulen EDK
Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen
in mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Buisinvoerstuk EDR
Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoerstukken worden ge-

plaatst in verwijderbare afsluitingen. 

Een contramoer is hierbij niet nodig.

Buisinvoerstuk
in mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Kabelwartel ASM/AKM/ASS
met trekontlasting en contramoer

in mm
ISO SW1

wanddikte
EK1
doorvoerboring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EKS
doorvoer-

boring Ø

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Combi-ventilatiewartels KBM / KBS
met trekontlasting en contramoer, Schutzart IP 66 / IP 67

in mm
ISO SW1

wanddikte
EK1
doorvoerbo-

ring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EK2
doorvoerbo-

ring Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7

 LES-kabelinvoersystemen  
Technische gegevens 
Detailmaten



412

ESM ... 
STM ...
EDK ... 
EDR ...
KST...
MV FP 66

Ste ... ASM ... ASS ... AKM ...
AKS ...
AFM ...

KBM ...
KBS ...

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en bu-

itenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling 

(ruwe omgeving en/of buiten).

omgevingstemperatuur
-  gemiddelde waarde 

over 24 uur

- maximum waarde

- minimum waarde

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 35° C

+ 40° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Brandbeveiliging
in geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

Brandbeveiliging
-  gloeidraadtest 

volgens IEC 60695-2-11

- UL subject 94

750° C

–

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

650° C

–

960° C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960° C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Toxisch gedrag halogeenvrij

siliconenvrij siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

halogeenvrij

siliconenvrij

‚Halogeenvrij‘ overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brand-

gassen – volgens IEC 754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen

 LES-kabelinvoersystemen  
Technische gegevens 
Gebruiks- en omgevingscondities
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Laagspanningsverdeelinrichting

Laagspanningsverdeelinrichting
- conform IEC 61 439 deel 2 (VDE 0660-600-2)

- combinatie energie-schakelapparatuur (PSC)

- beschermingsklasse I tot 5000 A

- beschermingsklasse II tot 2500 A



Laagspanningsverdeelinrichting

Geteste kwaliteit
De voorsprong op de markt die we voor onszelf en onze partners mogelijk maken, rust 

op het stevige fundament van gelijkblijvende, hoge kwaliteitsstandaarden: 

Hensel voldoet in alle vestigingen aan de 

hoogste eisen van DIN ISO EN 9001. 

We streven ernaar en beloven alles te doen om het hoge kwaliteitsniveau van onze 

producten ook in de toekomst niet alleen veilig te stellen, maar ook uit te breiden. 

Dat we daarbij op alle niveaus werken aan de continue optimalisatie van 

bedrijfsprocessen, spreekt voor ons vanzelf.

Geteste vlamboogbeveiliging conform DIN EN 60 439-1 bijlage 2. Ter bescherming 
van personen en installaties bij interne vlambogen tot Icc 100 kA / 200 ms.

Geteste vlamboogbeveiliging met ARCON®

Met actieve beveiliging bij vlambogen in de SAS 5000-installatie worden vlambogen 

snel uitgedoofd, zodat schade en ook langdurige uitval van de stroomvoorziening wordt 

voorkomen. 

Met ARCON® hebt u geen last meer van langdurige bedrijfsonderbrekingen en 

productie-uitval.

Geteste vlamboogdoving door:
ARCON®: Na detectie en evaluatie dooft vlamboog binnen 2 ms.

����

Techniek
Om een veilige voeding te garanderen, 

kunnen vooral bij netwerken met een 

hoge harmonische frequentie N(PEN) 

geleiders met dezelfde of hogere 

nominaalstroom als de fasegeleider 

worden uitgevoerd.

Om storende, laagfrequente 

magneetvelden in SAS-

schakelapparatuur te minimaliseren, 

kunnen N(PEN)-geleiders op EMV-

gunstige wijze bij de fasegeleider 

worden geplaatst. 

Vagebonderende stroom die langs 

andere dan de daarvoor bestemde 

wegen stroomt, kan door de correcte 

opbouw van het netwerk, bijvoorbeeld 

via het systeem van het centrale 

aardingspunt (CAP), ook binnen de 

schakelapparatuur worden vermeden.

Kwaliteit
Made in Germany

Technische kenmerken: 

Nominale stroom 

railsystemen Inc tot 5000 A

Kortsluitvastheid: tot IPK = 220 kA

Netsystemen:  TN, TT, IT 

Beschermingsklasse:  II dubbelgeïsoleerd

 Inc tot 2500 A

 I met aardeleiding

 Inc tot 5000 A

Beschermingsgraad:  IP 30 tot IP 65

414
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Laagspanningsverdeelinrichting

Hoofdvestiging Lennestadt

Vestiging: Kirchhundem-Würdinghausen Vestiging: Siegen Vestiging: Grimma

Productie in perfectie
Kwaliteitsstandaard
Al meer dan 50 jaar bouwt 

Hensel hoogwaardige 

laagspanningsschakelapparatuur voor 

industrie, bedrijven en utiliteitsbouw, zoals 

fotovoltaïsche installaties.

Hensel neemt een belangrijke positie 

in bij de ontwikkeling van nationale 

en internationale normen voor 

laagspanningsschakelapparatuur.

Onze innovatieve schakelinstallaties en 

verdeelsystemen zijn door ons ontwikkeld 

en steeds technisch actueel gehouden. 

Onze technische knowhow en onze actieve 

betrokkenheid in nationale en internationale 

normeringsgremia geven onze klanten 

de garantie van een duidelijke technische 

voorsprong. 

De productie van schakelapparatuur in 

Lennestadt en in Grimma biedt hoge 

flexibiliteit evenals een betrouwbare 

kwaliteitsnorm, dankzij gekwalificeerd en 

zeer gespecialiseerd vakpersoneel.

Beide productievestigingen zijn uiteraard 

gecertificeerd conform DIN EN ISO 

9001:2008. 

Ontwikkeling en productie
We ontwikkelen en construeren met 

de nieuwste productieprocessen, 

waarbij we de modernste 

bedrijfsmiddelen gebruiken.

De volledige prefabricage wordt 

onder eigen dak uitgevoerd: 

metaalbewerking, kunststoffabricage 

en koperbewerking.

Door de productie-inrichtingen kunnen 

we een gelijkblijvende kwaliteit van de 

producten garanderen.

We maken gebruik van 

volautomatische processen voor de 

fabricage van onze producten.

Laagspanningsschakelapparatuur 

wordt afhankelijk van de wensen van 

de klant projectmatig geproduceerd bij 

de Hensel-vestigingen Lennestadt en 

Grimma.
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250 Mi 1000

Beschermingsklasse:
Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsgraad: IP 65 IP 65

Bouwvorm: Modulaire bouwvorm met deur Modulaire bouwvorm met klep

Materiaal: thermoplast thermoplast

Kleur behuizing:
Kleur sokkel:

RAL 7035 RAL 7032

RAL 7011 (afdekking onderstel)

Apparaattechniek/inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek

Soort interne verdeling: Vorm 1 Vorm 1

Nominale stroom van railsystemen Inc tot: 250 A 1000 A

Nominale korteduur-stroomvastheid ICW tot: 13 kA/100 ms 36 kA / 1 s

Nominale piekstroomweerstand IPK tot: 26 kA 75 kA

Vlamboogbeveiliging passief tot kA: — —

Vlamboogbeveiliging actief: — —

Laagspanningsverdeelinrichting
Systeemoverzicht
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Laagspanningsverdeelinrichting
Systeemoverzicht

SAS 600i SAS 2000i SAS 600 SAS 2000 SAS 5000 SAS 2000 SAS 5000

HENCOMPACT HENCONNECT

Beschermingsklasse II �
dubbelgeïsoleerd

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

Beschermingsklasse I �
met aardeleiding

IP 30/31/40/41/54 IP 30/31/40/41/54
IP 30/31/40/41/54

(IP 54 alleen bĳ  SAS 2000)

IP 30/31/40/41/54

(IP 54 alleen bĳ  SAS 2000)

Kastbouwvorm Kastbouwvorm Kastbouwvorm Kastbouwvorm

Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7016

Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek Vaste-inbouwtechniek Steektechniek

Vorm 1 Vorm 1
Vorm 

1/2b/3b/4b

Vorm 

1/2b/3b/4b

630 A 2500 A 630 A 2500 A 5000 A 2500 A 5000 A

21 kA/1 s 59 kA/1 s 21 kA/1 s 80 kA/1 s 100 kA/1 s 59 kA/1 s 100 kA/1 s

45 kA 130 kA 45 kA 175 kA 220 kA 130 kA 220 kA

— — — 80 kA/200 ms 100 kA/200 ms 60 kA/200 ms 100 kA/200 ms

— — — — — — —
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemgegevens

DIN EN 61 439

Geïsoleerde laagspanningsapparatuur in doosbouwvorm, gereed voor aansluiting, 

Combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439.
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2 (ENYSTAR 250 conform DIN EN 60439-3). 

Inc en RDF worden aangegeven in de documentatie.

ENYSTAR 250 Mi 1000

Aansluiting
op het stroomnet

Bediening 
en 
onderhoud

Circuits en
verbruikers

Opstellings-/ 
omgevingsvoorwaarden

•   IP 65

•   Frame ENYSATR 250: 90x90 mm

•   Frame MI 1000: 150x300 mm

•   Diepte 163…299 mm

•   Geschikt voor EMV met N/PEN-geleider bij de fasegeleider 

(standaard)

•   Aan alle kanten uitbreidbaar

•   Leverbaar als wandverdeler of standverdeler

•   Beschermingsklasse II tot 1000 A nominale stroom

•   Zeer flexibel vanwege gestandaardiseerde en geteste 

bouwunits

•   Ruime aansluitruimten

•   Praktijkgerichte oplossingen voor transport en opstelling

•   Kan door iedereen worden bediend

•   Hoofdschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheidingsschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheider tot 630 A

•   Zekeringhouder voor railmontage tot 63 A

•   Montage van CEE-stopcontacten conform EN 60 309 en 

beveiligde stopcontacten conform DIN 49440-1 mogelijk

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Hoofdschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheidingsschakelaar tot 1000 A

•   Lastscheider tot 630 A

•   Hoofdrailsysteem tot In: 1000 A

•   N/PEN-geleider in met dezelfde nominaalstroom als de 

fasegeleider (standaard)

•   Aansluiting met kabel boven of onder
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

3.  Door de 
voorgemonteerde 
en geteste 
functiebehuizing 
kunnen ENYSTAR- en 
Mi-verdelers ook in 
elke werkplaats worden 
geproduceerd. 

ENYSTAR 250- en Mi-verdelers
Ook voorgemonteerd of gedeeltelĳ k opgebouwd leverbaar. Over de mate van uitbreidbaarheid kunnen 

afspraken worden gemaakt.

ENYSTAR- en Mi-verdelers worden ook als gebruiksklare, combineerbare, complete behuizingen 

geboden voor eigenbouw.

1  Door de modulaire 
opbouw kunnen de 
buitenmaten van de 
verdeelinrichting 
optimaal aan de 
constructie worden 
aangepast.

Modulaire opbouw 
De modulaire opbouw met het frame van 90x90 mm (ENYSTAR) of 150x300 mm (Mi 1000) maakt een 

vrĳ e vormgeving van de buitenzĳ de mogelĳ k. 

De behuizingen kunnen aan alle zĳ den worden gecombineerd. Lastige punten van de constructie kunnen 

worden omzeild.

2.  EMV-geschikte 
railsystemen 
garanderen een veilige 
voeding.

EMV-geschikte railsystemen
Standaard met N/PEN-geleider:

-  met zelfde nominaalstroom als de fasegeleider

-  EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider.

Mi 1000250
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

4.  Gesloten afdekkingen 
garanderen de 
bedieningsveiligheid. 

Gesloten afdekking
Bedienbare apparaten en apparaten die contact 

hebben met railsystemen, hebben een volledige 

afdekking, die ook met verzegeling kan worden 

geleverd.

Voedingen
Voeding tot 1000 A met geïntegreerde stroom- en 

spanningsmetingen.

5.  De circuits worden 
aangeduid op de 
aanduidingsstrook.

Gesloten afdekking
Alle gesloten afdekkingen zĳ n met afgeschermde 

tekststroken voorzien die niet zoek kunnen raken. 

Onder www.hensel-electric.de, onder 

Downloads kunt u de tekststroken digitaal op de 

pc bewerken en vervolgens afdrukken.

6.  Voor de inbouw van 
stopcontacten en 
meldapparaten moet de 
CONNECTION Box de 
ideale oplossing.

CONNECTION BOX
CONNECTION BOX voor montage bĳ  ENYSTAR- 

en Mi-verdelers voor de inbouw van afzonderlĳ ke 

apparaten, bĳ voorbeeld CEE-contactdozen tot 

63 A, toetsen of schakelaars.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

Cilinderslot
Een cilinderslot voorkomt dat onbevoegden de 

deksel van de behuizing kunnen openen.

Scharnierdeksel
Een scharnierdeksel maakt het gemakkelĳ k bedienen 

van apparaten mogelĳ k.

Kleppen
Alle behuizingen van het 

systeem ENYSTAR kunnen 

met transparante en niet-

transparante, verzegelbare kleppen worden 

uitgerust. De klepaanslag kan worden gewĳ zigd.

7.  Het deksel en/of de 
kleppen van de behuizing 
kunnen met verschillende 
werktuigen of handmatig 
worden geopend.  

Bediening van de behuizingsdeksel
De bediening van de behuizingsdeksel is 

afhankelĳ k van de ingebouwde elektrische functie, 

mogelĳ k met een snelsluiting of met een werktuig. 

Desgewenst kan de sluiting worden verzegeld.

Driehoekssluitsysteem
Het minder vaak gebruikte driehoekssluitsysteem 

wordt bediend met een speciale sleutel, waarmee 

wordt voorkomen dat elektrische installaties 

gemakkelĳ k toegankelĳ k zĳ n of toegankelĳ k zĳ n 

voor onbevoegden.

Cilinderslot (ENYSTAR 250)
Een naderhand te monteren cilinderslot voorkomt 

dat onbevoegden de deksel van de behuizing 

kunnen openen.
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Op de volgende gebieden kan de bedieningen 
worden uitgevoerd door personen zonder 
elektrotechnische kennis: 
  Serie-inbouwapparatuur/installatieapparatuur
  Beveiligingselementen
  Lastschakelaar
  IT-componenten
Volledige afdekking IP XXC: 
Andere schakelapparatuur moet achter afzonderlĳ ke 
deksels of kleppen worden ingebouwd, die alleen met 
gereedschap kunnen worden geopend.
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Tot de volgende gebieden mag alleen 

elektrotechnisch vakpersoneel toegang hebben:

  Voeding

  Voorzekeringen

  Uitgangsklemmen

Daarom is de toegang alleen met een geschikt 
werktuig mogelĳ k. De toegang kan alleen door 

optioneel afsluitbare kleppen worden afgesloten. 

Personen die geen elektrotechnische kennis hebben, 

mogen hiertoe geen toegang hebben.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

8.  In de verwĳ derbare 
kabelinvoeringen 
kunnen de wartels voor 
kabelinvoeringen tot IP 65 
worden geplaatst.

Wartels voor kabelinvoeringen
Wartels voor kabelinvoeringen kunnen rondom 

rechtstreeks in de behuizingswand worden 

gemonteerd.

Aanbouwfl enzen
Aanbouwfl enzen en verschillende uitbreekpoorten 

of elastische afdichtmembranen kunnen, ook 

naderhand, aan elke behuizingswand worden 

gemonteerd met spieverbindingen.

9.  Grote kabeldoorsneden 
kunnen vooraf worden 
gemonteerd met de 
deelbare kabelinvoer. 

Kabelinvoer voor 2 kabels
Grote kabeldoorsneden (kabeldiameter van 23 tot 

72 mm) kunnen vooraf in de behuizing worden 

geplaatst.

Royale aansluitruimte
Goed toegankelĳ ke en royale aansluitruimte, ook 

bĳ  parallelle kabels. 

De deelbare kabelinvoer maakt het vooraf plaatsen 

van kabels mogelĳ k.

Aanbouwfl enzen
Aanbouwfl enzen met grotere kabelrangeerruimte 

bieden meer ruimte voor het splitsen van de kabel.

Aanbouwfl enzen (ENYSTAR 250)
Aanbouwfl enzen met geïntegreerde 

insteekkabelsteunen voor kabelinvoer kunnen, 

ook naderhand, aan elke behuizingswand van 

het systeem ENYSTAR worden gemonteerd met 

behuizingsverbindingsstukken.
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Laagspanningsverdeelinrichting
 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

10.  Verschillende 
componenten voor 
wandbevestiging maken 
een veilige bevestiging 
aan de constructie 
mogelĳ k.

11.  Grote schakelinstallaties 
kunnen met een stabiel 
stalen frame worden 
opgebouwd.

12.  Buitenkasten 
beschermen de 
schakelinstallatie tegen 
weersinvloeden.

Enkele behuizingen kunnen met 

bevestigingsbeugels van roestvrĳ  

staal worden bevestigd. 

Kleinere verdelingen kunnen 

met montagerails met 62 mm 

wandafstand aan de wand 

worden bevestigd.

Grote schakelinstallaties 

worden met een stabiel, 

verzinkt montageframe worden 

bevestigd.

Montageframe
Grote Mi 1000-schakelinstallaties worden 

op een verzinkt montageframe met 

wandbevestigingsbeugels worden bevestigd.

Het montageframe biedt een groot 

montageoppervlak en compenseert eventuele 

wandoneffenheden.

Bĳ  wanden zonder draagkracht kan het 

montageframe tot de bodem worden verlengd, 

zodat het gewicht van de schakelinstallatie veilig 

is afgesteund.

Afdekking onderstel 
(hoogte 750 mm)

Naast het verzinkte 

montageframe kunnen de grote 

Mi 1000-schakelinstallaties 

als staande verdeler, worden 

uitgerust met een afdekking 

voor het onderstel. De 300 mm 

brede, afneembare frontpanelen 

dienen ter afdekking van 

de kabelinvoeringen en de 

aansluitkast.  

Buitentoepassingen
Voor buitentoepassingen kunnen

Mi-schakelinstallaties ook 

in kasten van met glasvezel 

versterkte materialen worden 

ingebouwd.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemgegevens

DIN EN 61 439 deel 2

Laagspanningsschakelinstallatie, gereed voor aansluiting, geïsoleerd, in plaatstaal gekapseld, in kastbouwvorm in vrĳ staande uitvoering als 

combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439 deel 2.
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2. Inc en RDF worden aangegeven in de 

documentatie

SAS 600 SAS 2000 SAS 5000

Aansluiting
op het stroomnet

Bediening 
en 
onderhoud

Circuits en
verbruikers

Opstellings-/ 
omgevingsvoor-

waarden

•   IP 30/31/40/41/54

•   Hoogte: 2200/2050 mm

•   Diepte: 275 … 850 mm

•   Breedte: 350 … 1100 mm

•   Geschikt voor EMV met N/PEN-geleider bĳ  de fasegeleider 

(naar wens)

•   Beschermingsklasse II tot 2500 A nominale stroom.

•   Zeer fl exibel vanwege gestandaardiseerde bouwunits

•   Ruime aansluitruimten

•   Vlamboogbeveiliging actief tot 100 kA en passief tot 

100 kA/200 ms (naar wens)

•   Praktĳ kgerichte oplossingen voor transport en opstelling

•   Hoofdschakelaar vaste of uittrekbare installatie tot 5000 A

•   Flexibel met HENCONNECT-steektechniek voor MCCB en 

NH-lastscheider tot 630 A

•   Afgesloten met HENCOMPACT-inbouwtechniek voor MCCB 

tot 1250 A en NH-lastscheider tot 630 A

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Aansluiting met hoogstroomrails boven of onder

•   Hoofdschakelaar vaste of uittrekbare installatie tot 5000 A

•   Hoofdrailsystemen tot In: 5000 A, Ipk: 220 kA

•   Aansluiting met kabel boven of onder

•   Aansluiting met hoogstroomrails boven of onder
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - bouwunits

1.  Gestandaardiseerde 
bouwunits garanderen een 
hoge kwaliteitsstandaard.

Gestandaardiseerde bouwunits
Afwerking van de kastvelden met 

gestandaardiseerde functiebouwunits in het raster 

250 x 150 mm.

Hoge persoonlĳ ke bescherming
Volledige afdekking achter de klep.

3.  Het besturingsvak scheidt 
de besturing veilig van het 
railsysteem.

Besturingsvak voor besturingsapparatuur
Besturingsapparaten zĳ n in een afgesloten 

bereik geplaatst en veilig afgescheiden van het 

railsysteem. 

2.   Hoofdschakelaar van 
uittrekbare installaties 
worden standaard met 
een shutter uitgerust.

Hoofdschakelaar tot 5000 A, 3- of 4-polig, in uittrekbare installatie

De steekcontacten van het uittrekchassis worden 

bĳ  de uitgetrokken hoofdschakelaar door een 

shutter veilig afgesloten.

Hoofdschakelaars in uittrekbare installaties kunnen 

bedrĳ fsonderbreking worden vervangen.  

Schakelaarpositie in:  Bedrĳ fsstand 

Teststand

Open stand

Uitgeschakelde stand
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - railsystemen

4.   EMV-geschikte 
railsystemen garanderen 
een veilige voeding.

Railsystemen 250 – 630 A
worden standaard met N/PEN-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider 

en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Railsysteem   Railsysteem
1250 - 2500 A 2000 - 5000 A
kan optioneel met N/PEN-geleiders met dezelfde of hogere nominaalstroom als de fasegeleider 

en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Railsystemen 1250 - 3200 A HENCOMPACT
worden standaard met N/PEN-geleiders met 

dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider en 

EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst.

Uitbreidbaarheid
Alle hoofdrailsystemen worden aan beide einden 

van de schakelinstallatie standaard voorzien 

van boringen en inpersmoeren, zodat een latere 

uitbreiding met een uitbreidingsveld van dezelfde 

bouwwĳ ze zonder boren mogelĳ k is.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - railsystemen
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5.   De opbouwvarianten van 
het SAS 5000-systeem 
maken een hoge mate 
van fl exibiliteit mogelĳ k 
bĳ  de opbouw van 
schakelinstallaties. 

Railsysteemkoppelingen
Het hoofdrailsysteem kan in verschillende hoogten 

worden gemonteerd en variëren in de installatie.

Dat heeft vooral voordelen bĳ  railsysteem-

koppelingen.

Eénzĳ dige toegang

Tweezĳ dige toegang (back-to-back) met 

in het midden geplaatst hoofdrailsysteem.

�
�

�
�

��

Hoekveld met 90° 

hoofdrailomleiding.

Tweezĳ dige toegang (back-to-back) met 

twee gescheiden, in het midden geplaatste 

hoofdrailsystemen.

Beide systemen kunnen door een 

scheidingswand van elkaar worden 

gescheiden.

Bĳ  installaties met meerdere 

transformators kan met een 250 mm 

diepe behuizing een koppelrail worden 

geplaatst.

Zo kan de elektrische energie bĳ  uitval 

van een transformator via de betreffende 

koppelschakelaar in elk ander gebied 

worden geschakeld.

�
�

�
�

�
�

�
�

Railsysteemgebied

Installatiegebied

Klemgebied
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7.  Schakelinstallaties in de 
uitvoering back-to-back 
maken een compacte 
opbouw mogelĳ k.

Optimale benutting van de ruimte voor back-to-back-opstelling
Bĳ  de back-to-back-opstelling worden de kastvelden zo opgesteld, dat de apparaten door 

een gemeenschappelĳ k, in het midden geplaatst hoofdrailsysteem kunnen worden gevoed. 

De schakelinstallatie wordt in dit geval midden in de schakelruimte geplaatst. 

�
�

�
�

�
�

Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - opstelling

6.  Hoekvelden maken 
de opbouw van de 
schakelinstallatie mogelĳ k 
in krappe ruimten.

Optimale ruimtegebruik door systeemhoekvelden 
Hoekvelden maken de montage van de schakelinstallatie mogelĳ k in krappe ruimten.

Met de back-to-back-opstelling wordt voorkomen dat er storingen 
in aangrenzende ruimten opstreden.

NSA-ruimte KantoorNSA-ruimte Kantoor

EMV-geschikte uitvoering en opstelling

Door de EMV-geschikte plaatsing van de N (PEN)-

geleider in het gebied van het hoofdrailsysteem 

wordt het laagfrequente magneetveld, dat door de 

onder stroom staande rails wordt gecreëerd, bĳ  

de schakelinstallatie geminimaliseerd. Desondanks 

kan dit magneetveld voor de wand dringen en tot 

storingen leiden in de naastliggende ruimte.

Met de in het midden van de schakelruimte 

opgestelde back-to-back-uitvoering worden 

storingen door laagfrequente magneetvelden 

in aangrenzende ruimten zoveel mogelĳ k 

voorkomen.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - aansluiting

9.  Kabelinvoering, ook voor 
grote kabeldoorsneden, 
kan zonder problemen 
worden gerealiseerd.

Kabelinvoering
De kabels kunnen via fl enzen met uitbreekpoorten 

worden geleid.

Voor grote kabeldoorsneden zĳ n speciale 

kabelgeleidingsmoffen beschikbaar.

Voor éénaderige kabels zĳ n invoerringen van 

antimagnetisch materiaal beschikbaar.

8.  Een geteste beluchting van 
de kastvelden voorkomt 
het verlies van de 
schakelapparatuur.

Beluchting
Via beluchtingssleuven aan de bovenzĳ de, 

beluchtingssleuven in de sokkel en 

beluchtingssleuven aan de onderzĳ de van het 

kastveld wordt een goede beluchting van de 

ingebouwde schakelapparatuur gegarandeerd.

Beluchtingspaneel onderzĳ de

Sokkelbeluchting 

Beluchtingslamellen voorzĳ de Beluchtingsklep bovenzĳ de 

Beluchtingsklep bovenzĳ de 

10.  Praktĳ kgerichte, grote 
aansluitgebieden 
besparen tĳ d bĳ  de 
aansluiting van de kabels.

Veel aansluitruimte  
Royale, aansluitruimten die afhankelĳ k zĳ n van de nominale stroom vergemakkelĳ ken het aansluiten.

Alle noodzakelĳ ke N- en PE-klemmen voor de beschikbare circuits en latere uitbreiding zĳ n in voldoende 

mate en gereed voor aansluiting gemonteerd.
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13.  Een kap in het 
bovenste deel van 
de schakelinstallatie 
beschermt de installatie 
tegen loodrecht vallende 
druppels.

Dakpaneel IP 41
Het hierboven afgebeelde dakpaneel voorkomt 

dat loodrecht vallende druppels schade aanrichten 

in de schakelapparatuur die in het front is 

ingebouwd.

Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - geteste 
systeemcomponenten

11.  Met de deuraanpassing 
kunnen de 1/3 kleppen 
exact worden afgesteld.

Klepaanpassing voor de exacte aanpassing 
ter plaatse 
Met de deuraanpassing kunnen de 

kastveldkleppen nauwkeurig worden afgesteld.

12.  Met een identifi catie in 
een opvallende kleur 
vindt u het juiste kastveld 
gemakkelĳ k.

Veld- en functie-identifi catie door geïntegreer-
de identifi catiestrook
De standaard geplaatste identifi catiestrook kan 

worden gebruikt om het veld van tekst te voorzien.

Bovendien kunnen door verschillende  

kleuren de verschillende gebieden worden aange-

duid.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - geteste 
systeemcomponenten 

15.  Met bewezen hoog-
stroomrailaansluitingen 
kunnen grote prestaties 
worden gerealiseerd.

Aansluiting hoogstroomrail
Energie-aan- en afvoer kan verlopen via de hoogstroomrail.

Getest tot ICW 100 kA/1 s met de volgende fabricaten:

- SIEMENS, 

- Schneider Electric, 

-  EAE (ABH)

(alleen bĳ  schakelinstallaties in beschermingsklasse I)

14.  De bewezen plaatsing 
van de bliksembeveiliging 
garandeert de 
veiligheidsvoorwaarden 
van de schakelinstallatie

Getest overspanningsbeveiligingsconcept
De inbouw van de bliksemafl eider, inclusief 

noodzakelĳ ke voorzekeringen, in geteste 

plaatsing garandeert de beveiliging van de 

schakelinstallatie. De maximale leidinglengten, met 

name de leiding naar de PE, zĳ n berekend in een 

testlaboratorium. Alleen zo kan een functionerend 

overspanningsconcept worden gerealiseerd.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - beschermingsklasse II � 
(dubbelgeïsoleerd)

16.  SAS 600 en SAS 2000 kunnen ook in de dubbelgeïsoleerde uitvoering tot 2500 A nominale stroom van het railsysteem 
worden geproduceerd. 

Binnenbekleding bĳ  kastvelden in 
beschermingsklasse II
Het staalplaatkastveld bevat een volledige 

binnenbekleding van isolatiemateriaal.

Dubbelgeïsoleerde uitvoering
Alle dragende metaaldelen worden met 

componenten van isolatiemateriaal geïsoleerd van 

het staalplaatomhulsel.

De binnenisolatie blĳ ft ook bĳ  de serieplaatsing van 

meerdere kastvelden behouden.

Binnenzĳ de

Dubbelgeïsoleerd klepscherm
Klepinbouwapparaten kunnen ook 

dubbelgeïsoleerd worden gemonteerd in een 

klepscherm van isolatiemateriaal.

Buitenzĳ de

Uitgesneden klepscherm alleen voor weergavedoeleinden.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - montage ter plaatse

18.  Centreerelementen op 
de kast en in de sokkel 
vergemakkelĳ ken het 
aaneenschroeven van de 
kastvelden.

Montage van de kastvelden
De transportogen dienen als centreerelementen die bĳ  de bovenzĳ de en de kabelrangeersokkel zĳ n 

gemonteerd en de montage van de kastvelden vergemakkelĳ ken.

Schroefverbindingen in het kastveld, die meestal moeilĳ k toegankelĳ k zĳ n, zĳ n hierdoor overbodig 

geworden.

19.   Speciale 
bevestigingselementen 
vergemakkelĳ ken de 
veilige bevestiging van de 
schakelinstallatie aan de 
constructie.

Bodembevestigingslussen
Met de optioneel leverbare bodembevestigingslussen 

kan de schakelinstallatie gemakkelĳ k aan een 

betonvloer worden bevestigt.

Dubbele bodembevestiging zonder boringen
Met de optioneel leverbare dubbele 

bodembevestiging kan de schakelinstallatie 

zonder omslachtige boorwerkzaamheden aan de 

dubbele-bodemconstructie worden bevestigd.

17.  De sokkel en de 
transportogen 
vergemakkelĳ ken 
het transport van de 
schakelinstallatie. 

Bodemtransport
De kabelrangeersokkel is zo gebouwd dat het 

transport op de bouwplaats met een pompwagen 

of een heftruck kan worden uitgevoerd.

De kastvelden worden niet op een pallet geleverd. 

Er is geen spraken van lastige demontage van een 

houtpallet onder de schakelinstallatie.

Kraantransport
Speciaal aangebrachte tansportogen met dubbele

functie bieden de optie voor kraantransport.
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Laagspanningsverdeelinrichting
SAS: Systeemvoordelen - montage ter plaatse

20.  Met de vooraf 
beschikbaar 
gestelde dubbele-
bodemaanduiding kan 
de standplaats van 
de schakelinstallatie 
al voor de levering 
worden voorbereid.

Maataanduiding 
Met een vooraf leverbare maataanduiding voor de dubbele-bodemconstructie 

kan de standplaats van de schakelinstallatie voor de levering van de installatie 

worden gemaakt.
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Laagspanningsverdeelinrichting

21.  Onderhoudsvrĳ e 
koppelstukken voor 
railsystemen garanderen 
veilige en betrouwbare 
elektrische aansluiting.

Koppelstuk railsysteem
De geopende vork van het koppelstuk voor 

railsystemen en de ingeperste moeren maken 

een snelle en simpele koppeling mogelĳ k. Beide 

uiteinden van het railsysteem zĳ n zo voorbereid dat 

ze later kunnen worden uitgebreid.
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Laagspanningsverdeelinrichting
HENCOMPACT, apparaattechniek, inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek
Beschermingsklasse I � (met aardeleiding), 
beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54

Laagspanningsschakelinstallatie, gereed voor aansluiting, in plaatstaal 
gekapseld, in kastbouwvorm in vrĳ staande uitvoering als 
combinatie energie-schakelapparatuur (PSC) conform DIN EN 61 439 deel 2
Alle bouwunits in de schakelapparatuur voldoen aan de eisen van DIN EN 61 439 deel 2.  

Beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54
Kastsysteem uit uitbreidbare, afzonderlĳ ke velden voor seriemontage, van dezelfde 

bouwvorm:

Breedten: 400, 600, 850, 1000, 1100 mm

Diepten:  SAS 2000 = 600 mm (back-to-back = 1200 mm)

SAS 5000 = 750 mm (back-to-back = 1250 mm)

Hoogte: 2200 mm (met kabelrangeersokkel)

De elektrische energie stroomt via het hoofdrailsysteem 
direct langs de kortste route naar de schakelinstallaties.

 - Geopende hoofdschakelaar (ACB) tot 3200 A

 - Compacte hoofdschakelaar (MCCB) tot 1250 A

 -  Lastscheider in railvorm (NH00 - NH3)
(NH00 - 160 A/NH1 - 250 A/NH2 - 400 A/NH3 - 630 A)

Als verdeelrailsystemen en een dure koperrail naar de schakelapparaten achterwege 

worden gelaten, vormt dit een veilig en voordelig alternatief.

De N (PEN)-geleider kan desgewenst met dezelfde of hogere nominaalstroom als de 

fasegeleider en EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider worden uitgevoerd.

Flexibel, modulair
Lastscheiders in railvorm tot NH3 en compacte hoofdschakelaars tot 1250 A kunnen 

direct naast elkaar worden geplaatst.

Wĳ zigingen of aanvullingen kunnen op een later moment worden uitgevoerd, zonder 

dat boren nodig is. 

(De schakelinstallatie moet in dat geval stroomloos worden gemaakt)

Vervangen:

2 x NH1-3 door 1 x MCCB 160 -   630 A

3 x NH1-3 door 1 x MCCB 630 - 1250 A

Veilige voeding
Bewezen Hensel-techniek garandeert een betrouwbare voeding door geteste 

railsystemen.

• Getest volgens DIN EN 61 439 deel 2

• Hoge kortsluitvastheid ICW = bis 100 kA/1 s

• Afdekking van alle onderdelen die in aangesloten toestand onder spanning staan

• N (PEN)-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleider

• N (PEN)-geleiders EMV-geschikt bĳ  de fasegeleider geplaatst

Kan op elk moment worden uitgebreid
Als de zĳ wand wordt weggenomen, kunnen alle Hensel SAS-schakelinstallaties aan 

beide uiteinden zonder boren in de railsystemen met een uitbreidingsveld van dezelfde 

bouwvorm worden verbonden. 

Nominale stroom
van het railsysteem Inc

630-

1250 A
1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

Nominale
korteduurstroom ICW/1 s

50 kA 50 kA 60 kA 80 kA 100 kA

Nominale
piekstroomweerstand IPK

110 kA 110 kA 130 kA 175 kA 220 kA

cos  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nominale stroom N (PEN):
1250 A

tot

2000 A

1600 A

tot

2000 A

2000 A

tot

3200 A

2500 A

tot

3200 A

3200 A

SAS 2000 (kastdiepte 600 mm):

SAS 5000 (kastdiepte 750 mm):

• • •
•

•
• •
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Laagspanningsverdeelinrichting
HENCOMPACT, apparaattechniek, inbouwwĳ ze: Vaste-inbouwtechniek
Beschermingsklasse I � (met aardeleiding), 
beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54

Veiligheid door afdekking
De zinvol geplaatste afdekking voorkomt als deze gesloten is dat de onderdelen die 

onder spanning staan, worden aangeraakt. 

Schakelapparatuur tot 125 A
Lastscheiders en schroefpatroonhouders kunnen in het bovenste deel van het kastveld 

op een railsysteem worden gebouwd.

De kabelinvoer wordt voor mogelĳ k naar binnen vallende voorwerpen afgesloten.

NSA-ruimte Kantoor

NSA-ruimte Kantoor
EMV-geschikte uitvoering en opstelling
Door de EMV-geschikte plaatsing van de N (PEN)-geleider in het gebied van het 

hoofdrailsysteem wordt het laagfrequente magneetveld, dat door de onder stroom 

staande rails wordt gecreëerd, bĳ  de schakelinstallatie geminimaliseerd.

Desondanks kan dit magneetveld voor de wand dringen en tot storingen leiden in de 

naastliggende ruimte.

Met de in het midden van de schakelruimte opgestelde back-to-back- uitvoering 

worden storingen door laagfrequente magneetvelden in aangrenzende ruimten zoveel 

mogelĳ k voorkomen.

Tweezĳ dige toegang, back-to-back

Opstelling in back-to-back-uitvoering
Bĳ  de back-to-back-uitvoering worden twee kastvelden zo opgebouwd, dat het in het 
midden liggende hoofdrailsysteem aan beide zĳ den voor rechtstreekse montage  
van de schakelinstallaties kan worden gebruikt.

Hierdoor kan het hoofdrailsysteem en daarmee de installatie ruimtebesparend worden 

opgebouwd.

Een afdekking voor de 

kabelaansluitruimte die 

na het aansluiten van 

de kabel kan worden 

aangebracht, biedt 

bescherming als er 

naderhand nog kabels 

worden gemonteerd.
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Laagspanningsverdeelinrichting
Voorbeelden
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen van de producten

Chemische bestendigheid 1)

Producten gebruikt materiaal
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K 7... / K 12.. / K 24.. / 
Deksel Mi ... / SB ... / 
Deur en deksel 
KV ... / KV PC ... /
Tür FP ... / 
Scharnierdeksel KG / 
KF 4... / KF 7... / KF 8...

PC (polycarbonaat) 960° C V-2 -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

KF 5... / KF 9... / KF WP ...
KF PV ...
Onderdelen Mi .../ FP .../ SB ...

PC (polycarbonaat) met 

GFS

960° C V-0 -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

KD ... PC (polycarbonaat) PC-5

slagvast

960° C 5V -40° C / 

+120° C

+ + 0 + — +

D ... / DP ... / DPC ...
DE ... / K ... / KC ...
RD ... / RK ...
KV ... / KG ...

PS (polystyrol) 750° C V-2 -40° C / 

+70° C

+ + + — — 0

K ... / KV ... / KV PC ... /
Mi ... / FP ... / SB ...

PUR (polyurethaan) — — -25° C / 

+80° C

0 + 0 0 — +

D ... / DP ... / DPC ...
DE ... / K ... / KC ...
KF ... / KD ...
RD ... / RK ...
KV ... / KV PC ... / KF  PV ... /
Mi FP ... / FP FG ...
ESM .. / STM .. / EDK ..
EDR .. /KST .. / DPS  ..
ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(thermoplastische elasto-

meer)

750° C — -25° C / 

+100° C

+ + + 0 0 0

ASM .. / AKM .. PA (polyamide) 960° C V-0 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

ASS .. 
KBM .. / KBS ..

PA (polyamide) 960° C V-2 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

AKM .. / AVS .. / AKS .. PA (polyamide) 750° C V-2 -40° C / 

+100° C

+ 0 + + + +

AKM .. / ASM .. / ASS ..
AKS ..

CR/NBR

(polychloropreen-

nitrielrubber)

— — -20° C / 

+100° C

+ + + 0 — 0

ASS .. TPE (evopreen) — — -20° C / 

+100° C

+ — + — — —

ASS .. CR (Chloroprenkautschuk) — — -30° C / 

+100° C

+ + + 0 — 0

KBM .. / KBS .. EPDM Ethyleen-

propyleen-dieen-rubber

— — -40 C / 

+130° C

+ + + — — —

Ste .. PVC (polyvinylchloride) 650° C — -20° C / 

+70° C

0 0 — — — —

Vanaf september 2013

(+ = bestendig,   0 = beperkt bestendig,   - = niet bestendig)

1) De gegevens omtrent de chemische bestendigheid dienen ter oriëntatie. In voorkomende gevallen is een test in combinatie met andere 
    chemicaliën en omgevingscondities noodzakelijk (temperatuur, concentratie enz.).

2) (MAK) - Maximale concentratie arbeitdsplaats
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Technische gegevens
RoHS, REACH

Richtlĳ n 2011/65/EU (RoHS) Wĳ  hebben alle gegevens naar eer en geweten verstrekt. De gegevens komen overeen met de huidige 

stand van de techniek. Aan deze gegevens kunnen echter geen garantierechten worden ontleend.

Bij gebruik conform de voorschriften vallen onze producten niet binnen het geldigheidsbereik van de 

Duitse wet voor elektroapparatuur (ElektroG) en daardoor ook niet binnen het geldigheidsbereik van de 

Richtlijn 2002/95/EG (RoHS). Indien onze producten zijn bestemd voor gebruik in producten die binnen 

het geldigheidsbereik van de RoHS vallen, dient de naleving van de RoHS-eisen te worden overeengeko-

men in een bilateraal contract.

De volgende productseries voldoen aan de Richtlijn 2002/95/EG (RoHS):

   DK-kabeldozen

   KV-verdelers 

   kastsystem (Installatieverdeler)

   Mi-verdelers (Energieverdelers)

   Kabelinvoersystemen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG voldoet aan de in de REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006 gestelde 

vereisten. Bĳ  veranderingen aan door ons geleverde producten door de REACH-verordening zullen wĳ  in 

het kader van onze zakelĳ ke relatie informeren en in individuele gevallen geschikte maatregelen afspreken.

Ten aanzien van artikel 33 van de REACH delen wĳ  het volgende mee:

Een uitspraak of de recent toegevoegde stoffen van de kandidatenlĳ st (peil 19-12-2012) volgens artikel 

59 (1,10) van de bovengenoemde verordening („Namen van stoffen“, zie internetadres van het Europese 

Chemicaliënagentschap (EChA) http://echa.europa.eu/) in het product of in de verpakking met meer dan 

0,1 massaprocent voorkomen, kan nog niet worden gedaan, omdat eerst onderzoek bĳ  onze leveranciers 

moet worden gedaan.

Ten aanzien van de eerdere versie van de kandidatenlĳ st geopenbaarde stoffen bevestigen wĳ  dat de 

producten en hun verpakkingen geen stoffen van de kandidatenlĳ st (peil: 18-06-2012) volgens artikel 59 

(1,10) van bovengenoemde verordening met meer dan 0,1 massaprocent bevatten.

Lennestadt, april 2013

Verordening (EU) nr. 
1907/2006
REACH-verordening
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1. kencĳ fer: 
Vreemde voorwerpen en bescherming 
tegen aanraking Aanvullende letter

Beschermingsgraad tegen toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen 
en tegen vaste vreemde voorwerpen

Extra letter wanneer de bescherming tegen 
elektrische schokken hoger is dan door het 
eerste kencĳ fer wordt aangeduid (bĳ v. IP 20C)

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen

Bescherming tegen 
aanraking

Beknopte omschrĳ ving

IP 0X niet-beschermd niet-beschermd

IP 1X vaste voorwerpen 

≥ 50 mm Ø

hand-aanrakingsveilig A handaanrakingsveilig

IP 2X vaste voorwerpen 

≥ 12,5 mm Ø

vinger-aanrakingsveilig B vingeraanrakingsveilig

IP 3X vaste voorwerpen 

≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø

C contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X vaste voorwerpen 

≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 1 mm Ø

D contact met gereedschap

≥ 1 mm Ø

IP 5X bescherming tegen 

stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

 

Technische gegevens
  Beschermingsgraad

Betekenis van het eerste kencĳ fer
Het eerste kencĳ fer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescherming biedt tegen de toegang tot (het aanraken van) gevaarlĳ ke onderdelen. Deze bescher-

ming wordt bereikt doordat binnendringen in de kast van een lichaamsdeel of een door een persoon vastgehouden voorwerp wordt voorkomen of slechts beperkt 

mogelĳ k is. Tegelĳ kertĳ d beschermt de kast het bedrĳ fsmiddel tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen. 

Betekenis van het tweede kencĳ fer
Het tweede kencĳ fer duidt de beschermingsgraad van de kast aan met betrekking tot schadelĳ ke invloeden op het bedrĳ fsmiddel door binnendringen van water in de 

kast. 

IP  

Beschermingsgraad volgens IEC 60 529  / DIN VDE 0470 Deel 1

Beschermingstypen van elektrische bedrĳ fsmiddelen

Elektrische bedrĳ fsmiddelen dienen wegens veiligheidsredenen 

te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 

wordt vervuld door de kasten, die het elektrische bedrĳ fsmiddel 

beschermen tegen aanraking, binnendringen van vaste vreemde 

voorwerpen en tegen stof, vocht en water.

De internationale norm IEC 60 529 en de Duitse norm DIN EN 60 

529 / VDE 0470 deel 1, september 2000 met de naam „Schut-

zarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (Beschermingstypen door kast 

- IP-code), vormen de basis voor het bepalen en markeren van de 

beschermingsgraad.

Het bereik van de bescherming (beschermingstype) die een kast 

biedt, wordt vastgesteld door middel van genormeerde testprocedu-

res. 

In het kader van deze testprocedures worden de te onderzoeken 

objecten voorafgaand aan het testen van de beschermingsgraad 

„ouder gemaakt“. Dit verouderen geschiedt via een herhaaldelĳ k 

verhoogde warmtebehandeling.
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2. kencĳ fer: Bescherming tegen water

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7

T
o

ep
as

si
ng

Geen be-

scherming

Bescherming 

tegen lood-

recht vallend 

druipwater

Bescherming te-

gen incidentele 

waterdruppels, 

indien de kast 

onder een hoek 

van maximaal 

15° is geplaatst.

Bescherming 

bĳ  incidentele 

reinigingspro-

cedures, indi-

rect schoon-

spuiten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  incidentele 

reinigingspro-

cedures, indi-

rect schoon-

spuiten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fsma-

tige procedu-

res, indirect 

schoonspuiten 

van de be-

drĳ fsmiddelen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fsma-

tige procedu-

res, indirect 

schoonspuiten 

van de be-

drĳ fsmiddelen

Bescherming 

tegen inwer-

king bĳ  tĳ delĳ k 

onderdompe-

len in water

Symbool � � �� � �� �� ��

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67

Extra letter
De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauwkeuriger te specifi ceren. De letters worden achter 

de beide kencĳ fers geplaatst. Bĳ  deze letters wordt onderscheid gemaakt tussen extra letters en aanvullende letters. Extra letters worden alleen gebruikt als de wer-

kelĳ ke bescherming tegen toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen groter is dan door het eerste kencĳ fer wordt aangeduid, of wanneer uitsluitend de bescherming tegen 

toegang tot gevaarlĳ ke onderdelen wordt aangeduid en geen rekening wordt gehouden met de beschermingsgraad tegen vreemde voorwerpen. In dat geval wordt 

het eerste kencĳ fer vervangen door een “X”. Een kast mag uitsluitend worden gemarkeerd met een beschermingsgraad die door een extra letter wordt aangeduid, als 

deze kast ook beantwoordt aan alle lagere beschermingsgraden.

Het markeringssysteem bestaat uit de codeletters IP, gevolgd door twee kencĳ fers. 

Voorbeeld:

IP 6  7
     
         codeletters (International Protection)
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Technische gegevens
Buitenmaten van conventionele kabeldiameters
Korte aanduiding van kabels

De buitenmaten zĳ n gemiddel-

de waarden van verschillende 

producten.

Kabel-
door-
snede

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25  — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1,5 10 12 —

2x2,5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1,5 10,5 12,5 13

3x2,5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32-36 36

3x95/50 — 37-41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48-54

3x240/120 — 57-63 60

3x300/150 — 63-69 —

Kabel-
door-
snede

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

4x1,5 11 13,5 14

4x2,5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26-30 29

4x50 — 30-35 34

4x70 — 34-40 37

4x95 — 38-45 42

4x120 — 42-50 47

4x150 — 46-53 52

4x185 — 53-60 60

4x240 — 59-71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34-37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1,5 12 15 15

5x2,5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1,5 13 16 —

7x2,5 14,5 16,5 —

19x1,5 — 22 —

24x1,5 — 25 —

Korte aanduiding van kabels:
NYM Lichte kabel met kunststof mantel

NYY Kabel met kunststof mantel

NYCY Concentrische kabel met kunststof mantel

NYCWY  Concentrische kabel met kunststof mantel 

voor dynamische belasting
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Technische gegevens
Toewĳ zing van kabelbuitendiameters aan kabelwartels
Normen en bepalingen

De kabelinvoeren van 
Hensel voldoen aan de 
volgende normen en 
bepalingen:

- EN 50 262

Metrische kabelinvoeren voor elektrische installaties

- EN 60 423

Buizen voor elektrische doeleinden - Buitenmiddellĳ nen van buizen voor 

elektrische installaties en schroefdraad voor buizen en hulpstukken

- IEC 60 529

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

Buitendiameters van 
kabels

Kabeleinführung
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

3 6,5 ASM/AKM/ASS 12

5 10 ASM/AKM/ASS 16

6,5 13,5 ASM/AKM/ASS 20

10 17 ASM/AKM/ASS 25

14 21 ASM/AKM/ASS 32

20 28 ASM/AKM/ASS 40

25 35 ASM/AKM/ASS 50

35 48 ASM/AKM/ASS 63

Kabelwartel
Beschermingsgraad tot IP 67 

Met trekontlasting en contra-

moer.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Invoertulen ESM
Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

Buisaansluiting

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Buisinvoerstuk EDR
Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoerstukken wor-

den geplaatst in verwijderbare 

afsluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Insteektule STM
Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen EDK
Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden 

geplaatst in verwijderbare af-

sluitingen. Een contramoer is 

hierbij niet nodig.

Buitendiameters van 
kabels

Kabelinvoer
metrisch

min. mm Ø max. mm Ø

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40
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Technische gegevens
Typen geleiders
Aluminium kabels

Aluminium bezit in tegenstelling tot koper enkele 

materiaaleigenschappen waaraan bij de elektro-

techniek bijzondere aandacht moet worden ge-

schonken (zie elektrochemische spanningsreeks/

galvanisch element). 

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 eigenschap zorgt voor een verhoging van de 

overgangsweerstand tussen de aluminium kabel 

en het klemlichaam. De totale klem dan daar-

door te warm worden en in het ergste geval zelfs 

verbranden. 

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.

Klemmen van aluminium 
kabels

I. Chemische basisprincipes

4.  Herhaal bovenstaande stappen wanneer de 

kabel losgemaakt en weer vastgemaakt wordt. 

Dat betekent: kabel afschaven, invetten en met-

een weer aansluiten, en steeds op een nieuwe 

positie aansluiten.

3.  Vanwege de neiging tot lostrekken van alumini-

um moeten de klemmen voor inbedrĳ fstelling en 

na de eerste 200 bedrĳ fsuren opnieuw worden 

aangehaald (let op het draaimoment).

III.  Vakkundige voorberei-
ding en behandeling van 
aluminium kabels

1.  Het geïsoleerde kabeleinde moet zorgvuldig 

door schaven, bĳ voorbeeld met een mes, ont-

daan worden van de oxidelaag. Daarbĳ  mogen 

geen vĳ len, schuurpapier of borstels worden 

gebruikt.

2.  Smeer onmiddellĳ k na het verwĳ deren van de 

oxidelaag het kabeleinde in met zuur- en alkalivrĳ  

vet, bĳ voorbeeld technische vaseline, en sluit 

het meteen aan op de klem. Zo voorkomt u 

dat door zuurstof opnieuw een niet-geleidende 

oxidelaag ontstaat.

1.  Op deze manier voldoen deze klemmen aan de 

eisen voor een afgestemde elektrochemische 

spanningsreeks Afbraak van het onedele materi-

aal (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.

De geschiktheid van klemmen voor aluminium kabels moet bevestigd worden door de klemfa-
brikant.

II.   Keuze van geschikte 
klemmen voor het aan-
sluiten van aluminium 
kabels
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Technische gegevens
  Klemtechnologie

Klemmen voor binnen-
komende kabels
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 bevesti-

gingsschroeven.

Voedingsklem Mi VE 120
4-polig

Mi VVE 125
5-polig

Mi VE 240
4-polig

Mi VVE 245
5-poolig

Mi VE 302
2-polig

VE 303Mi 
polig3-p

Mi VE 304
4-polig

nominaal 

aansluitvermogen
150 mm2 240 mm2 00 mm30 2

nominaalstroom 250 A 400 A 630 A6

aantrekmoment 20 Nm 40 Nm 0 Nm5

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 (fl exibel)  

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 fl exibel 

railkoper (c)

Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 100 tot Mi VS 630 VS 630Mi 

Tip voor de voorbereiding van aluminiumleidingen zie hoofdstuk Techniek.

T
ec

hn
ik



448

Technische gegevens
  Klemmen

Aan de M 10 aansluitingen 

kunnen aansluitklemmen voor 

railkoper VA 400 of direct-

aansluitklemmen DA 240 voor 

de aansluiting van fl exibel railko-

per of Cu-Alu geleiders worden 

toegepast. 

Geïnstalleerd in het 
apparaat:

Verbin-
dings-
klem

NH-patroon-
lastscheide / 
-beveiligings-
element

Last-
schakelaar 

Vermo-
gens-
schakelaar

Trekbeugelklemmen 

direct-aansluit klem

Mi NK 1 Gr. 00C/125 A

Gr. 00C/125 A

  63 A

100 A

160 A

160/250 A

klem met dubbele aansluiting 

voor koperen geleiders 

tot 35 mm2

Mi NK 2 Gr. 00/125 A

Dubbele aansluiting voor 

koperen geleiders 

tot 35 mm2

voor het onderling verbinden 

van de NH onderdelen

Mi NK 3 Gr. 00/125 A

Klem met dubbele aanslui-

ting voor koperen gelei-

ders tot 70 mm2 na gebruik 

van de snelklem, aansluiting 

met kabelschoen 

8 mm. 

160 A

Aansluiting met schroef 

M 10/M 20

Mi NK 4 M10  Gr. 1/250 A

M10  Gr. 2/400 A

M12  Gr. 3/630 A

M 10 

250/400 A

M 12 630 A

M 10 

400/630 A

Algemene 
klemtechnologie

}Let op:getest als 

verbindingsklem voor 

meerdere aders van 

gelijke doorsnede 

voor toepassing in 

één stroomketen.

aantal geleiders per pool

Klemmen max. 
aantal van - tot max.

max. 
aantal van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm2

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

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

Insteekklem 4 mm2

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Zonder andereindhuls; de 

kleminrichting moet bij het 

invoeren van de ader met 

een werktuig geopend 

worden.

PE- en N- FIXCONNECT®-
insteekklemmen
Aansluitvermogen 
van PE- en N-klemmen

Nominaalstroom: 80 A
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Technische gegevens
  Klemmen

Aantal DIN-rails PE-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

Terminal equipment and number of conductors to be connected

PE-klem voor koperleidingen

N klem voor koperleidingen

Aantal DIN-rails N-klem

 tot 4 mm2          tot 25 mm2
 Insteek-

       brug

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 rails)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 rails)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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Technische gegevens
    Maatvoering van geïsoleerde kabels
Overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging

Beveiligingsinrich-
tingen

PVC
H07V-K max. 70° C

NSGAFöu
max. 90° C

Flexibel railkoper
max. 105° C

20 A 2,5 mm2 2,5 mm2

25 A 4 mm2 4 mm2

32/35 A 6 mm2 6 mm2

40/50 A 10 mm2 10 mm2

63 A 16 mm2 16 mm2

80 A 25 mm2 25 mm2

100 A 35 mm2 25 mm2 Mi VS 100

125 A 50 mm2 35 mm2 Mi VS 160

160 A 70 mm2 70 mm2 Mi VS 160

200 A 95 mm2 95 mm2 Mi VS 250

250 A 120 mm2 120 mm2 Mi VS 250

315 A 150 mm2 Mi VS 400

400 A Mi VS 400

630 A Mi VS 630

Maatvoering van geïsoleer-
de kabels in schakelinstal-
laties
Het bepalen van de diameters 

voor de geleiders binnen de 

schakelinstallaties is volgens 

IEC 61 439 de verantwoorde-

lĳ kheid van de fabrikant.

Wĳ  bevelen diameters aan in 

relatie tot de voorgeschakelde 

beveiligingsinrichtingen.

De waarden van tabel 1 heb-

ben betrekking op de buiten-

kabels.

De aanwĳ zingen voor be-

drading bĳ  apparaten (bĳ v. 

aansluitdiameter min. ... mm²) 

moeten met voorrang worden 

nageleefd.

De voor het verzamelrailsysteem voorgeschakelde beveiligingsinrichting F0 zorgt noch voor overbela-

stings- noch voor kortsluitbeveiliging van de aftakkende kabel naar F1.

Daarom moet de kabel voor de zekering F1 zo worden gelegd dat onder normale omstandigheden geen 

kortsluiting kan ontstaan. Dat betekent: „kortsluitveilige aanleg“.

Als kortsluitveilige aanleg gelden bijv.:

-   starre verbindingen die ook bij kortsluiting niet kunnen bewegen (fi xering van de kabel)

- kabels met bijzondere isolatie, bijv. NSGAFöu 3 kV

kortsluitveilig

Alle kabels moeten beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.

De maatvoering volgens tabel 1 gaat uit van een voorgeschakelde beveiligingsinrichting tegen overbela-

sting en kortsluiting.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de voorgeschakelde beveiligingsinrichting de beveiliging niet 

kan overnemen, bijv. bij aftakking van een of meer kleine verbruikers vanaf een verzamelrail, zie volgende 

afbeelding.

Overbelastings- en kortslui-
tingsbeveiliging

125 A 125 A 125 A

. . . . . .

125 A 63 A

16 mm2

H07VK
50 mm2 H07VK
35 mm2 NSGAFöu

63 A

16 mm2

H07VK

oder

Voorbeelden
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Technische gegevens
Kabelmaten, meetbelastingsfactoren, 
aansluitdiameters en verliesvermogens 

Kwalifi catie van N- en PE-
geleiders per schakeling

Fasegeleider ≤ 16 mm2 als fasegeleider

Fasegeleider > 16 mm2 1/2 fasegeleiderdoorsnede, echter ten minste 16 mm2 

 (niet EMC-compatibel)

In gebouwen met een hoge AC-belasting of bronnen van harmonische spanningen (elektronische ballasts 

of pc’s) kan het nodig zĳ n om de N-geleider te implementeren met dezelfde stroomvoerende capaciteit als 

de fasegeleiders.

Voor alle Hensel-railsystemen tot 630 A geldt dat de N-geleider moet worden geïmplementeerd met 

dezelfde stroomvoerende capaciteit.

Aantal schakelingen Factor

2-3 0,9

4-5 0,8

6-9 0,7

10 en meer 0,6

Nominale diversiteitsfactor 
voor inbouwapparatuur 
volgens EN 60 439-1

De volgende reductiefactoren kunnen worden toegepast als er meer dan één schakeling is geïnstalleerd 

in één kast of installatiesamenstelling en als er geen details over de toegekende stroom bekend zĳ n:

Bijvoorbeeld:
8 smeltveiligheden, 3-polig, 

vermogensverlies per zekering 

D II: P
V
 = 4 W

Dan is de gelijktijdigheidsfactor 

volgens de tabel 0,7.

P
V
 = P

V 
 x Factor2 = 4 W x 0,7 

x 0,7 = 1,96 W
(ca. 2 W per smeltveiligheden 

1-polig)

2 W x aantal smeltveiligheden 

= 2 W x 24

 

= 48 W totaal 

vermogensverlies 

Schroefpatroonhouders Patroonhouder 
vermogensverlies 
incl. beveiliging 
bij Ith2

Passchroeven Nominale spanning Leidingen/aanslui-
tingen massief
meerdraads
fi jndraads *)AC DC

D0-systeem 63 A schroefdraad E 18 ca. 5 W huls- 400 V 220 V 1,5-25 mm2

D II-systeem 25 A schroefdraad E 27 ca. 4 W schroef 500 V 500 V 1,5-25 mm2

D III-systeem 63 A schroefdraad E 33 ca 7 W schroef 690 V 500 V 1,5-25 mm2

*) uitsluitend met geperste adereindhuls of penkabelschoen

Aansluitdiameters en 
vermogensverlies van 
schroefpatroonhouders 
ingebouwd in KV-, ENYSTAR- 

en Mi-Verdelers

Apparaat Grootte nominale stroom max. bedrijfs-
stroom

Verlustleistung pro Pol
bei Bemessungsstrom

Schroefborgsysteem D 02

D II

D III

63 A

25 A

63 A

56 A

22,5 A

56 A

5,0 W

4,0 W

7,0 W

Zekeringhouder NH 00

NH 1

NH 2

160 A

250 A

400 A

125 A

225 A

360 A

 4,6 W

   7,3 W

 18,6 W

Patroonlastschakelaar NH 00C

NH 00

NH 1

NH 2

NH 3

125 A

160 A

250 A

400 A

630 A

100 A

125 A

225 A

360 A

550 A

 3,5 W

 5,0 W

 8,6 W

 15,0 W

 20,0 W

De voornoemde apparaten zijn voor NH-zekeringen met het volgende max. verliesvermogen bedoeld.

NH-zekeringen NH 00C

NH 00

NH 1

NH 2

NH 3

9,0 W

12,0 W

23,0 W

34,0 W

48,0 W

Lastschakelaar 63 A

100 A

125 A

160 A

250 A

400 A

630 A

56 A

90 A

112 A

144 A

225 A

360 A

570 A

2,0 W

3,0 W

1,8 W

3,0 W

5,8 W

10,8 W

30,9 W

Lastscheiderschakelaar 160 A

250 A

144 A

225 A

3,0 W

5,8 W

Vermogensschakelaar 160 A

250 A

400 A

630 A

125 A

225 A

360 A

570 A

13,95 W

18,75 W

19,20 W

39,69 W

Railkoper

(1 meter lengte)

250 A

400 A

630 A

 42,7 W/m

 63,8 W/m

102,3 W/m
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Technische gegevens
Internationale aanduidingen van typen geleiders
IK-code

IK-code [W] in J

IK00

geen 

bescher-

ming

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK-code [W] in J

IK06 1

�����

����


IK07 2

�����

����


IK08 5

�����

���	


IK09 10

�����

��	


IK10 20

�����

��	


Classifi cering van de slag-
vastheid aan de hand van 
de IK-code

IK-code
Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting
(slagvastheid)

De conformiteit met de norm DIN EN 50102 (VDE 0470 deel 100) „Schutzarten durch Gehäuse für elek-

trische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)“ (Bescher-

mingstypen door kast voor elektrische bedrĳ fsmiddelen (uitrusting) tegen externe mechanische belasting 

- IK-code) wordt gedefi nieerd met behulp van de kenletters IK. 

Deze norm reguleert de methoden voor het beschrĳ ven van de mate van bescherming die kasten bieden 

tegen externe mechanische belasting. Hierdoor kan de beschermingsgraad van een kast tegen mechani-

sche belasting (belastingsenergie in Joule) worden aangeduid. 

HENSEL maakt gebruik van deze norm voor het testen van de kasten. 

IK-code: Waarde van de belastingsenergie [W] in Joule.

type geleiders icon Beschrijving Kabel / Draad

r (rigid) = stĳ f

sol (solid) = 

massief 

ronde geleiders RE (rond massief)

sectorvormige 

geleiders

SE (sectorvormige, massief)

s (soepel) = 

meerdraads

runde geleiders RM (rond meerdraads)

sectorvormige 

geleiders

SM (sectorvormige, meerdraads)

f (fl exible) = fl exibel

Internationale aanduidin-
gen van typen geleiders
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Technische gegevens
Vorming van condenswater en tegenmaatregelen

Maatregelen tegen condens-
watervorming

bijv. Mi-verdelers

Ventilatieflens bij extreem hoge 

binnentemperaturen of bij gevaar 

voor condenswatervorming 

voor loodrechte montage op 

zijdelingse kastwanden, bescher-

mingsgraad IP 44

Het probleem van condenswater dat zich in elektrische installaties vormt, doet zich alleen voor in omhul-

sels met een beschermingsgraad van ≥ IP 54, aangezien de temperatuuraanpassing van de binnenzĳ de 

naar de buitenzĳ de te laag is vanwege de hoge dichtheid van het omhulsel en het materiaal waarvan dit is 

gemaakt.

Kabelinvoer en gelijktijdig 
ventilatie
Combi-ventilatiewartels zorgen 

via een klimaatmembraan voor 

compensatie tussen kastbin-

nenlucht en omgevingslucht. 

Binnentreden van water via de 

wartel wordt voorkomen.

Hoe vormt zich condens-
water in omhulsels met een 
hoge beschermingsgraad?

Condenswater kan hier worden ge-

vormd, afhankelĳ k van het weer, hoge 

luchtvochtigheid, direct zonlicht en 

temperatuurverschillen in vergelĳ king 

met de wand.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtig-

heidsniveaus en grote temperatuur-

schommelingen zĳ n te verwachten, 

zoals wasruimten, keukens, autowas-

serĳ en, enz.

Vorming van condenswater in buiteninstallaties, 
beschermd tegen weersinvloeden of onbe-
schermde buiten installaties:

Vorming van condenswater in 
binneninstallaties:

Op welke plaatsen vormt 
zich condenswater?

Systeem ingeschakeld.

Systeem ingeschakeld.

De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwapparatuur.

De warme lucht binnen in het omhulsel probeert 

vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via de 

pakking, aangezien de om-hullingen niet gasdicht 

zĳ n. 

De interne temperatuur wordt verlaagd door de 

afkoeling van het systeem, bĳ v. door de belastingen 

uit te schakelen. De koellucht stoot vocht uit dat als 

condenswater wordt verzameld op de afkoelende 

binnenoppervlakken.

Systeem uitgeschakeld.

1. Selecteer de installatieplaats 

(vermĳ d temperatuurverschillen).

2.  Open het condenswatermembraan 

op het laagste punt van de kabeldoos 

(boor mogelĳ k een gat Ø 5 mm).

3. Zorg voor luchtverversing via ventilatie.

Maatregel tegen accumu-
latie van condenswater in 
kabel dozen:

Bĳ voorbeeld: DK-kabeldozen
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Technische gegevens
Termdefi nities

Terminologische defi nities
In de norm DIN EN 61 439 

deel 1 worden nominale waar-

den opgegeven voor de bouw 

van laagspanningsschakel-

apparatuur.

Nominale spanning (Un)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven hoogste nominale waarde van 

wisselspanning (effectieve waarde) of gelĳ kspan-

ning waarvoor de hoofdcircuits van de schakelap-

paratuurcombinatie geschikt zĳ n. 

Nominale bedrĳ fsspanning (Ue) (van een 
circuit van een schakelapparaatcombinatie)

Door de fabrikant van de schakelapparaatcombi-

natie opgegeven spanningswaarde die, gecombi-

neerd met de nominale stroomstrerkte, het gebruik 

bepaalt. 

Nominale isolatiespanning (Ui)

Houdspanning (effectieve waarde) die door de 

fabrikant van de schakelapparatuurcombinatie voor 

een bedrĳ fsmiddel of een deel daarvan wordt aan-

gegeven en die het bepaalde (langdurige) isolatie-

vermogen van de betreffende isolatie aangeeft.

Nominale stootspanning (Uimp)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcombi-

natie opgegeven waarde van een stoothoudspan-

ning, die het vastgelegde isolatievermogen ten 

opzichte van transiënte overspanningen aangeeft.

Nominale stroomsterkte (In)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven waarde van de stroomsterkte, 

waarbĳ  rekening wordt gehouden met de nominale 

gegevens van de bedrĳ fsmiddelen en de inrichting 

en het gebruik ervan, en die zonder overschrĳ ding 

van de vastgelegde bovengrenstemperaturen van 

de verschillende componenten van de schakelap-

paratuurcombinatie onder vastgelegde omstandig-

heden kan worden gedragen.

Onbeïnvloede kortsluitstroomsterkte (Icp)

Stroomsterkte die ontstaat wanneer de inkomende 

kabel van het circuit door een geleider met ver-

waarloosbare impedantie in directe nabĳ heid van 

de aansluitingen van de schakelapparatuurcombi-

naties wordt kortgesloten. 

Nominale stootstroomvastheid (Ipk)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven hoogste momentwaarde van de 

kortsluitstroom die onder vastgestelde omstandig-

heden kan worden verdragen.

Nominale kortstondige stroomvastheid (Icw)

Door de fabrikant van de schakelapparatuur-

combinatie opgegeven effectieve waarde van de 

kortstondige stroom, aangegeven als stroom en 

tĳ d, die onder vastgelegde omstandigheden zonder 

schade kan worden gedragen.

Veronderstelde nominale kortsluitstroom-
sterkte (Icc)

Door de fabrikant van de schakelapparatuurcom-

binatie opgegeven waarde van de niet-beïnvloede 

kortsluitstroom waartegen een apparaat met een 

circuit met een kortsluitbeveiliging (SCPD) gedu-

rende de totale onderbrekingstĳ d (geleidingsduur) 

onder bepaalde omstandigheden bestand is. 

Nominale stroomsterkte van de schakelappa-
raatcombinatie (InA)

De nominale stroom van de schakelapparatuur-

combinatie is de kleinste van: 

- de som van de nominale stroomsterkten van de 

parallel gebruikte voedingen binnen de schakelap-

paraatcombinatie; 

- de totale stroomsterkte die met het hoofdrailsys-

teem in de installatie van de schakelapparatuur-

combinatie kan worden verdeeld. 

De stroomsterkte moet kunnen worden gedragen 

zonder dat de temperatuur van de afzonderlĳ ke 

componenten de grenswaarde overschrĳ dt die in 

de norm is vastgelegd.

Nominale stroomsterkte van een circuit (Inc)

De nominale stroom van een circuit die door de fa-

brikant van de schakelapparatuurcombinatie wordt 

opgegeven, is afhankelĳ k van de nominale waarden 

van de afzonderlĳ ke elektrische bedrĳ fsmiddelen 

in het circuit van de schakelapparatuurcombinatie, 

van de inrichting en van het gebruik. Het circuit 

moet deze stroom bĳ  afzonderlĳ k gebruik kunnen 

geleiden, zonder dat de bovengrenstemperaturen 

van de afzonderlĳ ke componenten de grenzen 

overschrĳ den die in de norm zĳ n vastgelegd.

Nominale belastingsfactor (RDF)

De nominale belastingsfactor is de door de 

fabrikant van de schakelapparatuurcombinatie 

opgegeven procentuele waarde van de nominale 

stroomsterkte waarmee de uitgangen van een 

schakelapparatuurcombinatie langdurig en tege-

lĳ kertĳ d kunnen worden belast, waarbĳ  rekening 

wordt gehouden met de wederzĳ dse thermische 

invloeden.
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Technische gegevens
  Stukscontrole van schakelinstallaties (schakelapparaatcombinatie)
Uitvoeren van bewijsstuk/controleren

1
Controle:

Beschermingsgraad 

van kast (afdichtingen, 

afschermingen)

De fabrikant moet maatregelen opgeven 

om de beschermingsgraad te hand-

haven, die moeten worden uitgevoerd.

Controleer of afdichtingen en afscher-

mingen volgens opgaaf van de fabrikant 

zijn gemonteerd.

7
Controle:

Mechanisch functioneren 

(bedieningselementen, 

vergrendelingen)

De werking van mechanische bedie-

ningselementen, zoals schakelaandrij-

vingen, deksel- en deursluitingen, moet 

worden gecontroleerd.

2
Controle:

Lucht- en kruipkanalen

het luchtkanaal tussen verschillende 

potentialen moet groter zijn dan de 

waarde volgens tabel 1 van de norm. 

Wij raden een minimale afstand van 

10 mm aan.

8
Controle:

isolatie-eigenschappen

Installatieverdelers tot 250 A worden 

door meting bĳ  een spanning van 

500 V gelĳ kstroom getest. 

Voor alle andere verdelers boven 

250 A moet een hoogspannings-

controle worden uitgevoerd.

3
Controle:

Beveiliging tegen elek-

trische schokken en 

doorgankelijkheid van de 

beveiligingskabelkringloop

De beveiligingskabelstroomkringen 

moeten onderworpen worden aan een 

controle op doorgankelijkheid.

Kabels moeten gecontroleerd worden 

op overeenkomen met schakelschema‘s 

en schroefverbindingen moeten steek-

proefgewijs worden gecontroleerd.

5Controle:

Interne elektrische stroom-

kringen en verbindingen
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Technische gegevens
Kopieersjabloon
verliesvermogensberekening

Typebewijs van de toegelaten verwarming volgens DIN EN 61 439-1 deel 10.10
Klant:  Serienr:

 Volgnr.:

Max. kastbinnentemperatuur 55 °C

Max. omgevingstemperatuur 55 °C

Temperatuurverschil 20 K

Aanwijzingen:

 nominale stroom

  DERATING: Volgens opgaaf van de fabrikant, echter minimaal 

0,8 volgens DIN EN 61 439 deel 1 

(verhouding bedrijfsstroom tot nominale stroom)

  De stroomsterkte I
nC

 bepaalt voor de voeding de waarde I
nA

  Gegevens voor plaatstaalverdeler en voor isolatiestofverdeler in 

kastvorm mogelijk.

 Uitstraalbaar verliesvermogen volgens oorspronkelijke fabrikant.

2. Geïnstalleerd verliesvermogoen van de verzamelrails

Positie Lengte Omschrijving Pv / Watt  Pv / Watt

1 railkoper 250 A

2 railkoper 400 A

3 railkoper 630 A

Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de verzamelrails (W)

1. Geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten

Positie Aantal Fabrikant Type Omschrijving In / A Derating InC / A Pv / Watt Pv / Watt

Voeding E 1

U
it
g

a
n
g

e
n

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A n

Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten (W)

  

3. Uitstraalbaar verliesvermogen van de kast

Positie Aantal Omschrijving Pv / Watt Pv / Watt

1

2

3

4

5

6

Totaal uitstraalbaar verliesvermogen van de kast (W)




4. Berekening
Volgnr. 1 Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de inbouwapparaten (W)

Volgnr. 2 Totaal geïnstalleerd verliesvermogen van de verzamelrails (W)

 Aandeel bedrading van volgnrs. 2 en 3 (bijv. 30% aanbevolen) (W)

 ... % reserve voor extra apparaten volgens specifi catie (W)

 Subtotaal (W)

Volgnr. 3 Totaal uitstraalbaar verliesvermogen van de kast (W)

 Verschil tussen uitstraalbaar en geïnstalleerd verliesvermogen (W)

Bij negatief verschil moet door ventilatie of door een grotere kast het uitstraalbare verliesvermogen 

worden vergroot. Een andere maatregel kan het verkleinen van de RDF zijn.

ekening verminderde RDF: Uitstraalbaar verliesvermogen

Geïnstalleerd verliesvermogen
RDF = √ Waarde voor apparaten enz. zie pag. 451.
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Technische gegevens
  Kopieersjabloon protocol voor bewijsstuk  

Volg-

nr.

Test-

mo-

dus*

Inhoud van de test
VDE 0660-600-1 

paragraaf
Resultaat van de test Controleur

1 S
Beschermingsgraad van kast 

(afdichtingen, afschermingen)
11.2

2 S/P Lucht- en kruipkanalen 11.3

3 S/P
Beveiliging tegen elektrische schokken en doorgankelijkheid 

van de beveiligingskabelkringloop
11.4

4 S Montage van materialen 11.5

5 S/P Interne elektrische stroomkringen en verbindingen 11.8

6 S Aansluitingen van van buiten ingevoerde kabels 11.7

7 P
Mechanisch functioneren 

(bedieningselementen, vergrendelingen)
11.8

8 P Isolatie-eigenschappen 11.9           MΩ

De bedrĳ fsfrequente isolatievastheid moet op alle stroomkringen worden ge-

controleerd in overeenstemming met 10.9.2 voor de duur van 1 seconde. De 

testspanning voor schakelapparaatcombinaties met een nominale isolatiespan-

ning tussen 300 en 800 V bedraag 1890 V wisselstroom. De testwaarden voor 

afwĳ kende nominale isolatiespanningen zĳ n de vinden in tabel 8 van IEC 61 

439-1.
Testspanningswaarde

          V AC

Alternatief geldt voor schakelapparaatcombinaties met een beveiligingsinrichting 

in de voeding en een nominale stroom tot 250 A:

Meting van de isolatieweerstand met een isolatiemeetapparaat bĳ  een spanning 

van minstens 500 V wisselstroom.

De test is geslaagd als de isolatieweerstand minstens 1000 Ω/V bedraagt.

Isolatieweerstand

          Ω/V

9 P Bekabeling, gedrag in gebruik en functioneren 11.10

S - visuele controle

P - test met mechanische of elektrische testapparatuur

Monteur: ....................................................................................

Controleur: ...............................................................

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

Protocol voor bewijsstuk (bewijsstukprotocol)

Schakelapparaatcombinatie,
typebewijs volgens DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)  

Installatieverdeler,
typebewijs volgens DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Klant: .................................................................................  Opdrachtnummer: ..............................................

Project: ................................................................................ Werkplaats: .........................................................

Uitgevoerde bewijzen:
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
DK-kabeldozen

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 6009a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: D ..., DE ..., DM ..., DN ..., DP ..., DPC ..., K ..., KC ..., KM ...
  

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen
 Description: cable junction boxes

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  60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22
 

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

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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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  Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabeldozen voor bijzondere milieuomstandigheden

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 6010
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: KD ..., KF ..., KF WP ....
  

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen für besondere Umgebungsbedingungen
 Description: cable junction boxes for special environmental conditions

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 60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22 
  DIN VDE V 0606-22-100 (KF WP)

 

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

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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013         
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabeldozen met functiebehoud

Erklärung 
der EG-Konformität         Nr./No. K 9011a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product  

 Typ / Type: FK 9025, FK 9105, FK 9255, 
   FK 7045, FK 7105, FK 7165

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt E30-E90
 Description: Cable junction boxes tested for intrinsic fire resistance E30-E90 

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 60670-22
  EN 60670-22
  IEC 60670-22
  DIN 4102-12

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

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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2009 

Year of affixing CE-Marking

  

  

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
KV-verdeelkasten

Erklärung 
der EG-Konformität       Nr./No. K 6104a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ/ Type: Kleinverteiler 
   Small distribution boards
   Typ / type: KV ....

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
   57368 Lennestadt

 Beschreibung: Isolierstoffgehäuse, geeignet zum Bau von Niederspannungs-   
   Schaltgeräte-Kombinationen bis 63 A, zu deren Bedienung Laien 
   Zugang haben
 Description:  Enclosures, made of insulating material, suitable for assembling of low-

voltage switchgear and controlgear assemblies up to 63 A intended to be   
installed in places where unskilled persons have  access for their use  

  

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 60439-3
   EN 60439-3 
   IEC 60439-3

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

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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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:  2012 

Year of affixing CE-Marking

 

Ausstellungsdatum:  01.02.2013 
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
ENYSTAR

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr./No. ENY 2009a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

 Typ / Type: ENYSTAR  

  Typ / type: FP  ....

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

 Beschreibung: Installationsverteiler bis 250A “DBO”
 Description: Distribution boards up to 250A “DBO”

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 61439-3
  EN 61439-3
   IEC 61439-3

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

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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2013 

Year of affixing CE-Marking

 

Ausstellungsdatum: 01.02.2013        
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Mi-verdeler

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. K 2010a
Declaration of EC-Conformity      

Das Produkt,

The product

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

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

 Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombination „PSC“
 Description: 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
   EN 61439-2 
   IEC 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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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:  2012 

Year of affixing CE-Marking.

 

Ausstellungsdatum:  19.02.2013
Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Kabelwartels

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. KS 6105b
Declaration of EC-Conformity

Das Produkt,

The product

 Bezeichnung/Name: Kabelverschraubungen
  cable glands
 Typen/Types: ASM ..., AKM ..., ASS ...

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

 Beschreibung: Kabelstutzen zum Anbau an Gehäuse
  Description: Cable glands for boxes  

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 50 262  Kabelverschraubungen/ cable glands
   IEC 62444

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 2004/108/EG
  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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

 Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2005
Year of affixing CE-Marking

Ausstellungsdatum: 01.02.2013
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung -

- Technical Managing Director - 
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Technische gegevens
  Conformiteitsverklaring
Laagspanningsverdeelinrichtingen

Erklärung 
der EG-Konformität      Nr. K 63/20/64-03a
Declaration of EC-Conformity

Das Produkt,

The product

 Bezeichnung/Name: Mi 1000, SAS 600, SAS 2000, SAS 5000
 Typen/Types: Mi 1000, SAS 600, SAS 2000, SAS 5000

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

 Beschreibung: Kabelstutzen zum Anbau an Gehäuse
  Description: Cable glands for boxes  

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: Niederspannungs-Schaltgerätekombination 
   Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

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 2004/108/EG
  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, Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von 

 Niederspannungsgeräten e.V.. 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, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. 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: 2012
Year of affixing CE-Marking

Ausstellungsdatum: 01.03.2013
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Technische Geschäftsleitung -

- Technical Managing Director - 
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Typenummers met paginaverwijzing
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

Typenummers met paginaverwijzing

A

ADM 20   43

AKM 12   394

AKM 16   394

AKM 20   394

AKM 25   394

AKM 32   395

AKM 40   395

AKM 50   395

AKM 63   395

AKS 9   408

AKS 11   408

AKS 13   408

AKS 16   408

AKS 21   408

AKS 29   409

AKS 36   409

AKS 42   409

AKS 48   409

AS 12   158, 219, 338

AS 18   158, 219, 338

ASM 12   396

ASM 16   396

ASM 20   396

ASM 25   396

ASM 32   397

ASM 40   397

ASM 50   397

ASM 63   397

ASS 12   398

ASS 16   398

ASS 20   398

ASS 25   398

ASS 32   399

ASS 40   399

ASS 50   399

ASS 63   399

AVS 16   155

B
BE 44   228

BM 32   228, 405

D

D 8020   35

D 8040   35

D 8120   35

D 9020   32

D 9025   26

D 9040   32

D 9041   52

D 9045   26

D 9120   32

D 9125   26

D 9220   96

D 9225   96

D 9240   96

D 9245   96

DA 185   223

DA 240   344

DE 9320   48

DE 9321   49

DE 9325   48

DE 9326   49

DE 9340   48

DE 9341   49

DE 9345   48

DE 9346   49

DK AL 2   107

DK BS 5   107

DKL 04   105

DN 2000   43

DN 2030   43

DN 2035   43

DP 9020   46

DP 9025   45

DP 9026   97

DP 9220   46

DP 9221   45

DP 9222   45

DPC 9225   45

DPS 02   46, 107

DS 1   41, 234, 364

E

EDK 16   392

EDK 20   392

EDK 25   392

EDK 32   392

EDK 40   392

EDKF 32   94

EDKF 40   94

EDR 16   393

EDR 20   393

EDR 25   393

EDR 32   393

EDR 40   393

EKA 20   46, 107

ERA 20   46, 107

ESM 16   390

ESM 20   390

ESM 25   390

ESM 32   390

ESM 40   390

EVS 16   155

F

FC BS 5   157, 221, 354

FC L 10   354

FC N 10   354

FC N 30   355

FC PE 10   221, 354

FC PE 30   355

FC PN 10   354

FC PN 20   220

FC PN 30   355
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

FC PN 60   355

FK 7045   89

FK 7105   89

FK 7165   90

FK 9025   91

FK 9105   91

FK 9255   92

FK 9259   93

FP 0100   188

FP 0101   188

FP 0120   191

FP 0121   191

FP 0140   182

FP 0141   182

FP 0150   185

FP 0151   185

FP 0210   188

FP 0211   188

FP 0230   191

FP 0231   191

FP 0240   182

FP 0241   182

FP 0250   185

FP 0251   185

FP 0310   189

FP 0311   189

FP 0330   192

FP 0331   192

FP 0340   183

FP 0341   183

FP 0350   186

FP 0351   186

FP 0400   189

FP 0401   189

FP 0411   190

FP 0420   192

FP 0421   192

FP 0431   193

FP 0440   183

FP 0441   183

FP 0450   186

FP 0451   186

FP 0461   184

FP 0471   187

FP 1100   199

FP 1101   198

FP 1108   194

FP 1109   194

FP 1211   197, 199

FP 1218   195

FP 1219   194

FP 1249   198

FP 1318   195

FP 1319   195

FP 1349   198

FP 1408   196

FP 1409   196

FP 1418   196

FP 1439   199

FP 2211   200

FP 2212   201

FP 2213   201

FP 2312   200

FP 3212   204

FP 3226   203

FP 3235   202

FP 3402   204

FP 3426   203

FP 3435   202

FP 4211   209

FP 4212   209

FP 4312   209

FP 5101   210

FP 5102   210

FP 5103   210

FP 5104   211

FP 5201   211

FP 5202   211

FP 5211   212

FP 5213   212

FP 5216   213

FP 5312   212

FP 5325   213

FP AL 40   234

FP AP 10   218

FP AP 20   218

FP AP 21   205

FP AP 30   218

FP AP 40   218

FP AP 41   205

FP BA 70   205

FP BF 18   228

FP BF 27   228

FP BF 36   228

FP BZ 13   217

FP CB 210   215

FP CB 211   215

FP CB 213   215

FP CB 216   215

FP CB 218   215

FP DB 27   232

FP DB 36   232

FP DS 02   216

FP FC 24   220

FP FC 36   220

FP FC 51   220, 221

FP FC 54   220, 221

FP FG 200   230

FP FG 222   230

FP FG 272   231

FP FG 273   231

FP FG 282   231

FP FG 300   231

FP FG 331   232

FP FM 225   230

FP FM 232   230

FP FM 240   230

FP FM 263   230

FP GS 27   231

FP GV 10   233
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

FP MP 10   217

FP MP 20   217

FP MP 30   217

FP MP 40   217

FP MS 1   234

FP PL 2   218

FP PL 3   233

FP ST 25   226

FP SV 25   202, 203, 204

FP TA 1   234

FP TS 1   233

FP TS 2   233

FP TS 27   216

FP TS 36   216

FP TS 54   216

FP TW 1   233

FP TW 2   233

FP TW 3   233

FP TW 4   234

FP TW 18   219

FP TW 27   219

FP TW 36   219

FP VP 18   227

FP VP 27   227

FP VP 36   227

FP VS 10   229

FP VS 20   229

FP VS 30   229

FP VS 40   229

FP WT 1   227

FP ZE 272   231

FP ZR 30   216

FP ZR 40   216

G

GH 0250   79, 108

GH 0350   79, 108

GH 0750   79, 108

GH 1200   79, 108

K

K 0100   37

K 0101   38

K 0200   37

K 0201   38

K 0300   37

K 0301   38

K 0400   37

K 0401   38

K 1204   29, 56

K 1205   30, 57

K 2401   58

K 2404   30, 57

K 2405   31, 58

K 7004   28

K 7005   29

K 7042   55

K 7051   54

K 7052   55

K 7055   28

K 8060   35

K 8100   35

K 8250   36

K 8350   36

K 8500   36

K 9060   32

K 9061   52

K 9065   26

K 9100   32

K 9105   27

K 9250   32

K 9255   27

K 9350   33

K 9351   53

K 9355   27

K 9500   33

K 9502   27

K 9504   28

K 9505   28

K 9951   56

KBM 20   401

KBM 25   401

KBM 32   402

KBM 40   402

KBS 20   403

KBS 25   403

KBS 32   404

KBS 40   404

KC 9045   24

KC 9255   24

KC 9355   24

KD 4020   86

KD 4040   86

KD 4060   86

KD 4100   87

KD 4250   87

KD 4350   87

KD 5020   84

KD 5025   81

KD 5040   84

KD 5045   81

KD 5060   84

KD 5065   82

KD 5100   85

KD 5105   82

KD 5250   85

KD 5255   82

KD 5350   85

KD 5355   83

KF 4020   71

KF 4040   71

KF 4060   71

KF 4100   71

KF 4250   72

KF 4350   72

KF 4500   72

KF 5020   66

KF 5025   64
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

KF 5040   66

KF 5045   64

KF 5060   66

KF 5065   64

KF 5100   66

KF 5105   64

KF 5250   66

KF 5255   65

KF 5350   67

KF 5355   65

KF 5500   67

KF 5505   65

KF 8020   69

KF 8040   69

KF 8060   69

KF 8100   69

KF 8250   70

KF 8350   70

KF 8500   70

KF 9020   62

KF 9025   60

KF 9040   62

KF 9045   60

KF 9060   62

KF 9065   60

KF 9100   62

KF 9105   60

KF 9250   62

KF 9251   53

KF 9255   61

KF 9350   63

KF 9355   61

KF 9500   63

KF 9501   54

KF 9505   61

KF WP 2025   77

KF WP 2045   77

KF WP 2065   78

KF WP 2105   78

KF WP 3025   75

KF WP 3045   75

KF WP 3065   76

KF WP 3105   76

KG 9001   151

KG 9002   151

KG 9003   151

KG MP 01   155

KG MP 02   155

KG MP 03   155

KG TS 01   156

KG TS 02   156

KG TS 03   156

KHR 01   50, 104, 156, 406

KHR 02   50, 104, 156, 406

KKL 06   105

KKL 25   353

KKL 34   222, 356

KKL 48   222, 356

KKL 50   353

KKL 54   222, 356

KLS 10   105

KLS 25   105

KLS 50   106

KLS 51   106

KLS 54   106

KLS 55   106

KST 70   406

KST 82   362

KV 1512 B   130

KV 1518 B   131

KV 2524 B   132

KV 2536 B   133

KV 3536 B   134

KV 3554 B   136

KV 4548 B   135

KV 6112 B   138

KV 6118 B   138

KV 6224 B   138

KV 6236 B   139

KV 6336 B   139

KV 6354 B   140

KV 6448 B   139

KV 9103 B   129

KV 9104 B   129

KV 9106 B   129

KV 9109 B   129

KV 9112 B   130

KV 9118 B   131

KV 9220   148

KV 9224 B   132

KV 9230   148

KV 9236 B   133

KV 9330   148

KV 9331   151

KV 9336 B   134

KV 9337   153

KV 9338   153

KV 9339   153

KV 9350   149

KV 9354 B   136

KV 9440   149

KV 9448 B   135

KV EB 03   157

KV EB 04   157

KV EB 06   157

KV EB 09   157

KV EB 12   157

KV EB 18   157

KV ES 1   157

KV ES 2   158

KV ES 3   158

KV PC 8104   143

KV PC 8109   144

KV PC 9103   143

KV PC 9104   143

KV PC 9106   144

KV PC 9109   144

KV PC 9112   145

KV PC 9224   145

KV PC 9336   145
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

Typenummers met paginaverwijzing

KV PC 9448   146

KV PL 2   158

KV PL 3   158

L

Lackstift RAL 7016   234, 368

M

Mi 0100   268

Mi 0101   270

Mi 0200   268

Mi 0201   270

Mi 0210   268

Mi 0211   270

Mi 0220   268

Mi 0221   270

Mi 0300   268

Mi 0301   270

Mi 0310   269

Mi 0311   271

Mi 0400   269

Mi 0401   271

Mi 0410   269

Mi 0411   271

Mi 0800   269

Mi 0801   271

Mi 1109   272

Mi 1111   274

Mi 1112   272

Mi 1115   275

Mi 1117   277

Mi 1220   272

Mi 1222   274

Mi 1224   272

Mi 1225   275

Mi 1226   275

Mi 1227   277

Mi 1281   278

Mi 1333   274

Mi 1335   275

Mi 1336   272

Mi 1337   277

Mi 1440   275

Mi 1443   277

Mi 1444   274

Mi 1445   277

Mi 1448   273

Mi 1455   276

Mi 1456   273

Mi 1884   273

Mi 1885   276

Mi 2200   280

Mi 2300   280

Mi 2310   280

Mi 2312   279

Mi 2313   279

Mi 2400   280

Mi 2410   280

Mi 2413   281

Mi 2420   281

Mi 2800   281

Mi 2820   281

Mi 3270   283, 285, 286

Mi 3271   283

Mi 3272   283

Mi 3273   282, 284, 287, 288

Mi 3274   282

Mi 4150   289

Mi 4205   289

Mi 4250   289

Mi 4350   289

Mi 4451   290

Mi 4452   290

Mi 5150   291

Mi 5250   291

Mi 5260   291

Mi 5451   291

Mi 5452   292

Mi 5853   292

Mi 5860   292

Mi 6202   315

Mi 6203   316

Mi 6204   315

Mi 6205   316

Mi 6206   315

Mi 6207   316

Mi 6212   294

Mi 6213   294

Mi 6214   295

Mi 6226   302

Mi 6227   302

Mi 6228   303

Mi 6252   310

Mi 6255   310

Mi 6256   310

Mi 6265   303

Mi 6266   304

Mi 6267   304

Mi 6352   311

Mi 6355   311

Mi 6356   311

Mi 6422   295

Mi 6423   296

Mi 6424   296

Mi 6426   305

Mi 6427   305

Mi 6428   306

Mi 6432   297

Mi 6433   297

Mi 6434   298

Mi 6436   306

Mi 6437   307

Mi 6438   307

Mi 6452   313

Mi 6455   313

Mi 6456   313

Mi 6457   312

Mi 6458   312
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

Mi 6459   312

Mi 6461   298

Mi 6462   299

Mi 6463   299

Mi 6465   308

Mi 6466   308

Mi 6467   309

Mi 6474   300

Mi 6475   300

Mi 6476   300

Mi 6477   301

Mi 6478   309

Mi 6479   309

Mi 6852   314

Mi 6855   314

Mi 6856   314

Mi 7103   317

Mi 7104   317

Mi 7142   317

Mi 7213   318

Mi 7214   318

Mi 7243   317

Mi 7256   319

Mi 7257   319

Mi 7264   318

Mi 7431   326

Mi 7432   326

Mi 7434   326

Mi 7445   321

Mi 7454   321

Mi 7455   320

Mi 7456   320

Mi 7457   320

Mi 7481   325

Mi 7836   326

Mi 7846   321

Mi 7865   322

Mi 7866   322

Mi 7882   325

Mi 9100   328

Mi 9101   330

Mi 9200   328

Mi 9201   330

Mi 9210   328

Mi 9211   330

Mi 9300   328

Mi 9301   330

Mi 9310   329

Mi 9311   331

Mi 9400   329

Mi 9401   331

Mi 9410   329

Mi 9411   331

Mi AL 40   41, 109, 367

Mi BA   359

Mi BA 6   359

Mi BE   359

Mi BF 44   362

Mi BS 6   366

Mi BS 12   366

Mi BZ 11   337

Mi BZ 13   337

Mi CB 10   333

Mi CB 11   333

Mi CB 12   333

Mi CB 13   333

Mi CB 14   334

Mi CB 15   334

Mi CB 16   334

Mi CB 17   334

Mi DA 61   293, 345

Mi DA 62   293, 345

Mi DA 72   323, 346

Mi DA 74   323, 346

Mi DB 01   232, 363

Mi DB 15   363

Mi DB 30   363

Mi DR 04   41, 364

Mi DS 25   336

Mi DS 50   336

Mi DV 01   41, 364

Mi EM 01   279

Mi EP 01   338

Mi EP 02   338

Mi EP 03   338

Mi EP 04   338

Mi FM 15   360

Mi FM 20   360

Mi FM 25   360

Mi FM 32   360

Mi FM 40   109, 360

Mi FM 50   109, 361

Mi FM 60   109, 361

Mi FM 63   109, 361

Mi FP 15   360

Mi FP 20   360

Mi FP 38   361

Mi FP 70   109, 361

Mi FP 72   109, 361

Mi FP 82   110, 362

Mi GS 30   362

Mi HS 20   223, 347

Mi KL 6   366

Mi KL 12   366

Mi MP 1   39, 337

Mi MP 2   39, 337

Mi MP 3   40, 337

Mi MP 4   40, 337

Mi MP 8   337

Mi MS 2   367

Mi NK 1   352

Mi NK 2   352

Mi NK 3   352

Mi NK 4   352

Mi NK 14   355

Mi PL 2   40, 364

Mi RS 28   358

Mi RS 34   358

Mi SA 2   110, 367

Mi SK 01   366
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Typenummers met paginaverwijzing

type pagina type pagina type pagina type pagina

Typenummers met paginaverwijzing

Mi SN 4   40, 364

Mi SR 4   40, 364

Mi SS 22   226, 340

Mi SS 25   340

Mi SS 40   340

Mi SS 45   340

Mi SS 63   340

Mi ST 25   341

Mi ST 41   341

Mi ST 63   341

Mi SU 00   357

Mi SV 25   359

Mi SV 45   359

Mi TS 15   39, 336

Mi TS 30   39, 336

Mi TS 45   39, 336

Mi TS 60   39, 336

Mi VE 120   349

Mi VE 125   349

Mi VE 240   350

Mi VE 245   350

Mi VE 302   351

Mi VE 303   351

Mi VE 304   352

Mi VS 100   226, 339

Mi VS 160   226, 339

Mi VS 250   226, 339

Mi VS 400   339

Mi VS 630   339

Mi WD 2   359

Mi WT 1   359

Mi ZE 62   110, 362

Mi ZR 4   335

Mi ZR 8   335

Mi ZS 11   41, 364

Mi ZS 12   41, 364

Mi ZS 20   365

Mi ZS 40   365

Mi ZS 60   365

MK 0105   223, 347

MK 0106   223, 347

MK 0107   223, 347

MK 0108   348

MK 0109   348

MN ST 00   357

MS NH 00   357

MT SP 01   367

MV FP 66   406

MX 0101   367

MX 0105   368

MX 0111   368

MX 0112   368

N

NH RT 00C   205

NH SU 00   357

NZ KL 54   367

P

PLS 06   108

PLS 50   108

R

RD 9041   100

RD 9045   100

RD 9123   99

RD 9125   99

RD 9127   99

RK 9062   100

RK 9064   101

RK 9104   101

RK 9109   101

S

STM 16   391

STM 20   391

STM 25   391

STM 32   391

STM 40   391

T

TSD 02   103

TSD 04   103

TSK 06   103

TSK 10   103

TSK 25   103

TSK 35   103

TSK 50   103

U

US 1   234

V

VA 400   223, 344

VA 630   344

VSB 13   405

VSB 21   405

Z

ZS RS 18   205
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Hensel-producten zorgen voor elektrische zekerheid in

 Banken en verzekeringsgebouwen

 Bergbouw

 Bedrĳ ven waar metaal, hout of papier wordt verwerkt

 Bedrĳ ven waar water en afvalwater wordt verwerkt 

 Recreatie- en handselcentra

 Hotels en bioscopen

 Industrie-, bedrĳ fs- en utiliteitsgebouwen

 Elektriciteitscentrales 

 Ziekenhuizen en klinieken

 Koelbedrĳ ven

 Landbouw

 Marine omgevingen

 Fotovoltaïsche installaties

 Scholen en universiteiten

 Stadiums en sportcentra

 Tankstations en pipelines

 Telecommunicatie

 Tunnel- en wegenbouw

 Gebouwen voor de verkeersinfrastructuur 

 Woningbouw 

 Cementfabrieken

  en overal waar elektrische energie moet worden 

beveiligd, afgetakt, verdeeld en omgezet moet worden.

Colofon

Concept, lay-out, grafi sche vormgeving:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Marketing + communicatie

D-57368 Lennestadt, Duitsland

Foto's: © Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Technische wĳ zigingen voorbehouden!



W i j E n e r g i ebundelen

GEYER NEDERLAND BV
Wegschaalstraat 50  7324 BH APELDOORN

Telefoon: 
Algemeen +31 (0) 55 599 82 00
Verkoop +31 (0) 55 599 82 02
Planning +31 (0) 55 599 82 03
Calculatie +31 (0) 55 599 82 05

Fax: +31 (0) 55 599 82 19
E-mail:  info@geyer.nl
Internet: www.geyer.nl
  www.hensel-electric.nl

98 17 0840  09.13/3/19


