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Bewezen kwaliteit
Het concurrentievoordeel dat we mogelijk maken voor onszelf en onze partners heeft een solide basis van consistent hoge 
kwaliteitsnormen: Alle bedrijfsvestigingen van Hensel voldoen aan de hoogste eisen van DIN ISO EN 9001. 

Het is onze plicht en belofte om al het mogelijke te doen om niet alleen de hoge kwaliteit van onze producten ook in de toekomst 
te garanderen, maar deze daarnaast verder uit te breiden. Het feit dat we op alle niveaus werken aan verdere optimalisatie van 
bedrijfsprocessen is voor ons vanzelfsprekend.
Gecertificeerde vonkontladingsbescherming volgens DIN EN 60439-1, addendum 2. Voor persoonlijke- en installatiebescherming 
bij interne vonkontlading tot Icc 100 kA/300 ms.

Bewezen vonkontladingsoplossing dankzij:
ARCON®: Na detectie en evaluatie van een vonkontlading wordt deze binnen 2 minuten gedoofd.

Technologie
Om een   betrouwbare stroomvoorziening te garanderen, kunnen met name  
netwerken met geleiders met een hoge harmonische vervorming N(PEN) voorzien  
worden van dezelfde of een hogere stroomtoevoer als de buitengeleiders.

Om storende, laagfrequente magnetische velden in SAS-schakelinstallaties  
te minimaliseren, kunnen N(PEN)-geleiders op EMC-voordelige wijze in de buurt  
van de buitengeleiders geplaatst worden. 

Het voorkomen van zwerfstroom die door onbedoelde kanalen loopt kan door een juiste  
structuur van het netstroomsysteem worden vermeden, bijvoorbeeld door van een  
centraal systeem van aardingspunten, ook binnenin de schakelinstallatie.

Laagspanningsverdeelsysteem

Kwaliteit 
Made in Germany

Alle bedrijfsvestigingen 
van Hensel voldoen aan 

de hoogste eisen van  
DIN ISO EN 9001.
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Perfectie in productie

Kwaliteitsnorm
Al ruim 50 jaar bouwt Hensel niet alleen kwalitatief hoogwaardige 
Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen voor industriële-, commerciële en 
nutsgebouwen, maar ook voor fotovoltaïsche installaties.

Hensel speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nationale 
en internationale normen van schakelinstallaties voor laagspanning.

Onze innovatieve schakelinstallatie- en stroomdistributiesystemen worden door 
onszelf ontwikkeld en zijn altijd up to date. Onze technische know-how en actieve 
deelname aan nationale en internationale normeringsorganen garanderen onze 
klanten een aanzienlijke technologische voorsprong! 

De fabricage van schakelinstallaties in Lennestadt en Grimma biedt hoge flexibiliteit 
en garandeert betrouwbare kwaliteitsnormen door gekwalificeerde en sinds jaar 
en dag gespecialiseerde vaklui.

Beide fabrieken zijn uiteraard DIN EN ISO 9001:2008-gecertificeerd. 

Ontwikkeling en fabricage
Bij het ontwikkelen en fabriceren van onze producten houden wij rekening 
met de nieuwste fabricageprocessen en gebruiken daarvoor de meest 
geavanceerde apparatuur.

De gehele prefabricage gebeurt in-house: zowel koper- en metaalbewerking als 
fabricage van kunststof.

Dankzij de fabricagefaciliteiten kunnen wij een constante kwaliteit van de producten 
garanderen. Wij gebruiken volledig geautomatiseerde werkwijzen voor het 
vervaardigen van onze producten.

Schakelinstallaties met laagspanning worden project-gerelateerd vervaardigd volgens 
de wensen van de klant in de fabrieken van Hensel in Lennestadt en Grimma.

Hoofdvestiging Lennestadt Fabriek in Grimma
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Laagspanningsverdeelsysteem
Systeemoverzicht

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) 
volgens DIN EN 61439 deel 2
VDE 0660-600
(ENYSTAR volgens DIN EN 61429 deel 3)

250 Mi 1000 SAS 600i SAS 2000i SAS 600
HENCOMPACT

Inbouwtechniek voor vaste 
systemen

HENCONNECT
Insteektechniek

SAS 2000 SAS 5000 SAS 2000 SAS 5000

Nominale spanning: Un: 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c.

Nominale isolatiespanning: Ui: 690 V a.c. 690 V a.c./1000 V d.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c.

Beschermingsklasse: Beschermingsklasse II 
geïsoleerd

Beschermingsklasse II 
geïsoleerd

Beschermingsklasse II 
geïsoleerd

Beschermingsklasse I 
met aardleiding

Beschermingsklasse I 
met aardleiding

Beschermingsklasse I 
met aardleiding

Nominale stroom van 
stroomrails In tot:

250 A 1000 A 630 A 2500 A 630 A 2500 A 5000 A 2500 A 5000 A

Nominale korteduurstroomvastheid ICW tot: 13 kA / 100 ms 36 kA / 1 s 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

Nominale piekstroomweerstand IPK tot: 26 kA 75 kA 45 kA 130 kA 45 kA 175 kA 220 kA 130 kA 220 kA

Vonkontladingsbeveiliging passief tot: – – – – – 80 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms

Ontwerp: Kastvorm met deur Kastvorm met deksel Kastvorm Kastvorm Kastvorm Kastvorm

Beschermingsgraad: IP 66 IP 65 IP 54 IP 30/31/40/41/54
IP 30/31/40/41/54
(IP54 alleen bij SAS 2000)

IP 30/31/40/41/54
(IP54 alleen bij SAS 2000)

Type interne onderverdeling: Vorm 1 Vorm 1 Vorm 1 Vorm 1
Vorm 
1 / 2b / 3b / 4b

Vorm 
1 / 2b / 3b / 4b

Materiaal: Thermoplast Thermoplast Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal

Kleur behuizing:
Kleur voetstuk:

RAL 7035
RAL 7035
RAL 7011 (onderstelafwerking)

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016



5

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) 
volgens DIN EN 61439 deel 2
VDE 0660-600
(ENYSTAR volgens DIN EN 61429 deel 3)

250 Mi 1000 SAS 600i SAS 2000i SAS 600
HENCOMPACT

Inbouwtechniek voor vaste 
systemen

HENCONNECT
Insteektechniek

SAS 2000 SAS 5000 SAS 2000 SAS 5000

Nominale spanning: Un: 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c. 690 V a.c.

Nominale isolatiespanning: Ui: 690 V a.c. 690 V a.c./1000 V d.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c. 1000 V a.c.
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Nominale piekstroomweerstand IPK tot: 26 kA 75 kA 45 kA 130 kA 45 kA 175 kA 220 kA 130 kA 220 kA

Vonkontladingsbeveiliging passief tot: – – – – – 80 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms 100 kA / 200 ms

Ontwerp: Kastvorm met deur Kastvorm met deksel Kastvorm Kastvorm Kastvorm Kastvorm

Beschermingsgraad: IP 66 IP 65 IP 54 IP 30/31/40/41/54
IP 30/31/40/41/54
(IP54 alleen bij SAS 2000)

IP 30/31/40/41/54
(IP54 alleen bij SAS 2000)

Type interne onderverdeling: Vorm 1 Vorm 1 Vorm 1 Vorm 1
Vorm 
1 / 2b / 3b / 4b

Vorm 
1 / 2b / 3b / 4b

Materiaal: Thermoplast Thermoplast Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal

Kleur behuizing:
Kleur voetstuk:

RAL 7035
RAL 7035
RAL 7011 (onderstelafwerking)

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016

RAL 7035
RAL 7016
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Laagspanningsverdeelsysteem

 250 en Mi 1000: Systeemgegevens

DIN EN 61439

Geïsoleerde Laagspanningsverdeelsysteem in kastvorm, klaar om aan te sluiten als 

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439.
Alle in de schakelapparatuur geïnstalleerde bouwonderdelen zijn conform de vereisten van DIN EN 61439 deel 2 (ENYSTAR 250 conform 
DIN EN 60439-3). Inc en RDF zijn aangeduid in de documentatie.

ENYSTAR 250 Mi 1000

Aansluiting 
op de netstroom

Bediening  
en onderhoud 

Elektrische 
circuits en 

verbruikers

Montage-/ 
omgevingscondities

•   IP 65

•   Grondraster Mi 1000: 150x300 mm  
 ENYSTAR: 90x90 mm

•   Diepte 163…299 mm

• Kunststof uitvoering

•   Voldoet aan EMC met N/PEN-geleider in de buurt van 
de buitengeleiders (standaard)

•   Uit te breiden in alle richtingen

•   Verkrijgbaar als wand- of staande verdeler

•   Beschermingsklasse II tot 1000 A nominale stroom

• Kunststof uitvoering

•   Zeer flexibel door gestandaardiseerde en geteste 
bouwonderdelen

•   Ruim uitgevoerde aansluitruimtes

•   Praktijkgerichte voorzieningen voor transport en montage

•   Voldoet aan de eisen voor gebruik door non-experts.

•   Voedingsschakelaars tot 1000 A

•   Lastschakelaars tot 1000 A

•   Zekeringslastschakelaar tot 630 A

•   Zekeringselementen voor rails tot 63 A

•   Inbouw van CEE-contactdozen volgens EN 60 309 en 
beschermende contactdozen volgens DIN 49440-1 mogelijk

•   Aansluiting met kabels boven of onder

•   Transformatoren tot 630 kVA

•   Voedingsschakelaars tot 1000 A

•   Lastschakelaar tot 1000 A

•   Zekeringslastschakelaar tot 630 A

•   Hoofdstroomrailsystemen tot In: 1000A

•   N/PEN-geleiders met dezelfde nominaalstroom als 
de buitenste geleiders (standaard)

•   Aansluiting met kabels boven of onder
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Laagspanningsverdeelsysteem

 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

3.  Door voorgemonteerde 
en geteste functionele 
behuizingen kunnen 
ENYSTAR- en Mi-
verdelers tevens in 
iedere werkplaats 
vervaardigd worden. 

ENYSTAR 250 en Mi-verdelers
Tevens voorgemonteerd of gedeeltelijk uitgebouwd leverbaar. De mate van uitbouw kan nader 
afgesproken worden.

ENYSTAR-verdelers en Mi-verdelers zijn tevens verkrijgbaar als kant en klare, combineerbare 
totaalbehuizingen voor zelfbouw.

1.  Door de modulaire 
opbouw kan de 
totale afmeting van 
de schakelinstallatie 
optimaal aangepast 
worden aan structurele 
toepassing.

Modulaire opbouw 
De modulaire opbouw met een grondraster van 90 mm (ENYSTAR) of 150 x 300 mm (Mi 1000) 
maakt een vrije vormgeving van het uiterlijk mogelijk.  
De behuizing kan in alle richtingen gecombineerd worden. Er kan eenvoudig rondom obstakels 
in de buurt van de bouwvorm worden gebouwd.

2.  EMC-conforme 
railsystemen 
garanderen een 
betrouwbare 
stroomvoorziening.

EMC-conforme railsystemen
Standaard met N/PEN-geleider:
-  met dezelfde nominaalstroom als 

de buitengeleiders (standaard)
-  Op EMC-voordelige wijze in de buurt van 

de buitengeleiders geplaatst.
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Laagspanningsverdeelsysteem

 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

4.  Aanraakbescherming 
zorgt voor veiligheid 
tijdens het bedienen. 

Aanraakbescherming 
Bedienbare en op railsystemen 
aangebrachte apparatuur beschikt over 
volledige aanraakbescherming die tevens 
verzegelbaar geleverd kan worden.

Voedingen
Voeding tot 1000 A met geïntegreerde stroom- 
en spanningsmeter.

5.  Het markeren van 
de groepen verloopt 
probleemloos dankzij 
de coderingstroken.

Aanraakbescherming
Alle aanraakbeschermingen zijn voorzien 
van coderingstroken.  
Op www.hensel-electric.de, onder downloads, 
kunt u de codeerstroken digitaal op uw pc 
bewerken en afdrukken.

6.  Voor het inbouwen 
van contactdozen 
en commando- en 
meldapparatuur is 
de CONNECTION Box 
de ideale oplossing.

CONNECTION Box
Connection Box voor montage op ENYSTAR- 
en Mi-verdelers voor het inbouwen van individuele 
apparaten zoals CEE- contactdozen tot 63 A, 
drukknoppen of schakelaars.
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Laagspanningsverdeelsysteem

 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

Cilinderslot
Een cilinderslot voorkomt het openen van het 
behuizingsdeksel door onbevoegden.

Scharnierdeksel
Een scharnierdeksel maakt het gemakkelijk 
om apparaten te bedienen.

Deuren
Alle behuizingen van het ENYSTAR-systeem 
zijn uitgerust met doorzichtige of ondoorzichtige, 
verzegelbare deuren. De draairichting van de 
deuren kan gewijzigd worden

7.  Het deksel en/of de 
deuren van de behuizing 
kunnen handmatig 
of m.b.v. gereedschap 
geopend worden. 

Vergrendeling van het behuizingsdeksel
De vergrendeling van het behuizingsdeksel is, 
afhankelijk van de ingebouwde elektrische functie, 
uitgerust met snelsluiting voor bediening met 
de handen of gereedschap. Op aanvraag tevens 
verzegelbaar leverbaar.

Driehoekig sluitsysteem
Het minder vaak gebruikte driehoekige sluitsysteem 
wordt bediend met een speciale sleutel, waardoor 
gemakkelijke en onbevoegde toegang tot 
elektrische installaties voorkomen wordt.

Cilinderslot (ENYSTAR 250)
Een achteraf monteerbaar cilinderslot voorkomt 
het openen van de deur door onbevoegden.
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Laagspanningsverdeelsysteem

8.  Door uitbreekbare 
kabelinvoeren kan 
gebruik gemaakt 
worden van wartels voor 
kabelinvoer tot IP 65.

Metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer
Metrische uitbreekpoorten voor kabelinvoer kan 
rechtstreeks in de wanden van de behuizing 
gemonteerd worden.

Aanbouwflenzen 
Aanbouwflenzen met verschillende uitbreekpoorten 
of elastische afdichtmembranen kunnen - ook 
achteraf - aan iedere behuizingswand gemonteerd 
worden via kabelverbindingen.

9.  Kabels met grote diameter 
kunnen aan de voorzijde 
ingevoerd worden 
d.m.v. het deelbare 
kabelinvoerstuk. 

Kabelinvoerstuk voor 2 kabels
Grote kabeldiameters (23 – 72 mm kabeldiameter) 
kunnen aan de voorzijde in de behuizing ingevoerd 
worden.

Ruime aansluitruimte
Gemakkelijk toegankelijk met ruime aansluitruimte, 
zelfs bij parallelle kabels. Dankzij het deelbare 
kabelinvoerstuk kan de kabel via de voorzijde 
ingevoerd worden.

Aanbouwflenzen
Aanbouwflenzen met vergrote kabelrangeerruimte 
bieden méér ruimte voor het afsplitsen van kabels.

Aanbouwflenzen (ENYSTAR 250)
Aanbouwflenzen met insteekbare 
kabelondersteuning voor kabelinvoer kunnen 
- ook achteraf - aan iedere behuizingswand van 
het ENYSTAR-systeem gemonteerd worden via 
kastverbinders.

 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen
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Laagspanningsverdeelsysteem

 250 en Mi 1000: Systeemvoordelen

10.  Diverse bouwonderdelen 
voor wandmontage 
zorgen voor veilige 
bevestiging aan 
de structuur.

11.  Grote schakelkasten 
kunnen met een 
stabiel, stalen frame 
opgebouwd worden.

12.  Kasten voor 
buitentoepassingen 
beschermen 
de schakelapparatuur 
tegen weersinvloeden.

Afzonderlijke behuizingen 
kunnen bevestigd worden met 
roestvrij stalen externe beugels. 

Kleinere verdeelkasten kunnen 
met montagerails met een 
wandafstand van 62 mm aan 
de wand bevestigd worden.

Grote verdeelkasten worden 
met een stabiel, gegalvaniseerd 
montageframe bevestigd.

Montageframe
Grote Mi 1000-schakelkasten worden op 
een verzinkt montageframe bevestigd d.m.v. 
muurbeugels. Het montageframe biedt een 
groot montage-oppervlak en heft eventuele 
oneffenheden in wanden op. Zijn wanden niet 
draagkrachtig, dan kan het montageframe tot 
op de vloer verlengd worden, zodat het gewicht 
van de schakelinrichting stevig ondersteund wordt.

Afwerking van het onderstel 
(hoogte 750 mm)
Naast het verzinkte 
montageframe kunnen grote 
Mi 1000-schakelkasten, 
als staande verdeler, 
voorzien worden van 
een onderstelafwerking. 
De 300 mm brede, afneembare 
frontpanelen worden gebruikt 
om kabelin- en uitvoeren 
en aansluitbehuizingen 
af te dekken. 

Buitentoepassingen 
Voor buitentoepassingen 
kan Mi-schakelapparatuur 
ook in kasten van met 
glasvezel versterkt materiaal 
ingebouwd worden.
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Snel, eenvoudig en slim plannen
www.                               .eu
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Laagspanningsverdeelsysteem

 SAS 600 - SAS 2000 - SAS 5000

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439 deel 2

12

•  Brede toepasbaarheid 
Energie-schakelapparatuurcombinatie tot 5000 A

•  Hoge persoonsbescherming 
Aanraakbescherming achter de deur.

•  Vonkontladingsbeveiliging 
- passief conform DIN EN 60439 addendum 2

•  Beschermingsklasse II  
Geïsoleerde versie tot 2500 A nominale stroom van de railsystemen
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemgegevens

Interface volgens DIN EN 61439 deel 2 / VDE 0660-600

Plaatstalen geïsoleerde laagspanningsschakelinstallatie, klaar om aan te sluiten, als kastvorm in vrijstaande versie als

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439 deel 2.
Alle in de schakelapparatuur geïnstalleerde bouwonderdelen zijn conform de vereisten van DIN EN 61439 deel. 2 Inc en RDF zijn aangeduid 
in de documentatie.

SAS 600 SAS 2000 SAS 5000

Aansluiting 
op het stroomnet

Bediening 
en onderhoud

Elektrische 
circuits en 

verbruikers

Montage-/ 
omgevingscondities

•   IP 30/31/40/41/54

•   Hoogte: 2200/2050 mm

•   Diepte: 275 … 850 mm

•   Breedte: 350 … 1100 mm

•   EMC-conform met N/PEN-geleider in de buurt van 
de buitengeleiders (op aanvraag)

•   Beschermingsklasse II tot 2500 A nominale stroom.

•   Zeer flexibel door gestandaardiseerde bouwonderdelen

•   Ruim uitgevoerde aansluitruimtes

•   Vonkontladingsbescherming actief tot 100 kA en 
passief tot 100 kA / 200 ms (op aanvraag)

•   Praktijkgerichte voorzieningen voor transport en montage

•   Vast ingebouwde voedingsschakelaar - of uittrekbaar tot 5000 A

•   Flexibel met HENCONNECT-insteektechniek voor MCCB en  
NH-zekeringslastschakelaars tot 630 A

•   Aanraakbescherming met HENCOMPACT-inbouwtechniek 
voor vaste systemen voor MCCB tot 1250 A en  
NH-zekeringslastschakelaars tot 630 A

•   Aansluiting met kabels boven of onder

•   Aansluiting rails met hoge stroomsterkte boven of onder

•   Vast ingebouwde voedingsschakelaar - of uittrekbaar tot 5000 A

•   Hoofdrailsystemen tot In: 5000 A, Ipk: 220 kA

•   Aansluiting met kabels boven of onder

•   Aansluiting rails met hoge stroomsterkte boven of onder
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Bouwonderdelen

1.  Gestandaardiseerde 
bouwonderdelen 
garanderen een 
hoge kwaliteit!

Gestandaardiseerde bouwonderdelen 
Uitbreiding van de kast dozen met 
gestandaardiseerde functionele bouwonderdelen 
in een raster B x H 250 x 150 mm.

Hoge persoonlijke bescherming
Volledige aanraakbescherming achter de deur.

3.  Het sturingscompartiment 
scheidt de sturing van het 
railsysteem.

Sturingscompartimenten voor 
sturingsapparatuur
Sturingsapparatuur is ondergebracht in een aparte 
ruimte en veilig van het railsysteem gescheiden 
d.m.v. scheidingswanden. 

2.  Uitrijdbare 
voedingsschakelaars 
zijn standaard uitgerust 
met een sluiter.

Voedingsschakelaars tot 5000 A, 3- of 4-polig, uitrijdbaar

De inplugcontacten van het uittrekbare 
model worden in uitgetrokken stand van 
de voedingsschakelaar d.m.v. een sluiter 
tegen aanraking beschermd.

Uitrijdbare voedingsschakelaars kunnen verwisseld 
worden zonder operationele onderbreking. 
Schakelaarpositie in:  Operationele stand 

Teststand 
Ontkoppelde stand 
Uitzetstand
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Railsystemen

4.  EMC-conforme 
railsystemen garanderen 
een betrouwbare 
stroomvoorziening.

Railsysteem 250 – 630 A
wordt standaard geleverd met N/PEN-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de buitengeleiders 
en op EMC-gunstige wijze in de buurt van de buitengeleiders geplaatst.

Railsysteem  Railsysteem
1250 – 2500 A 2000 – 5000 A
kunnen optioneel geleverd worden met N/PEN-geleiders met dezelfde of een hogere nominaalstroom als 
de buitengeleiders en op EMC-gunstige wijze in de buurt van de buitengeleiders geplaatst worden.

Railsysteem 
1250 – 3200 A (HENCOMPACT)
wordt standaard geleverd met N/PEN-geleiders  
met dezelfde nominaalstroom als de buitengeleiders 
en op EMC-gunstige wijze in de buurt van de 
buitengeleiders geplaatst.

Uitbreidbaarheid
Alle hoofdrailsystemen zijn aan beide uiteinden 
van de schakelapparatuur standaard voorzien 
van gaten en inslagmoeren, zodat er later 
een uitbreiding van hetzelfde bouwonderdeel 
toegevoegd kan worden zonder te boren.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Railsystemen
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5.  De opbouwvarianten van 
het SAS 5000-systeem 
bieden een hoge mate van 
flexibiliteit in het opbouwen 
van schakelkasten. 

Railsysteemkoppelingen
Het hoofdrailsysteem kan op verschillende 
hoogtes geïnstalleerd worden en zich aan het 
installatieverloop aanpassen.

Dit levert met name bij railsysteemkoppelingen 
voordelen op.

Eenzijdige toegang

Dubbelzijdige toegang (rug aan rug) met 
een centraal gelegen hoofdrailsysteem.
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Hoekveld van 90° 
Omleiding van het 
hoofdrailsysteem.

Dubbelzijdige toegang (rug aan rug) 
met twee afzonderlijk aangebrachte 
centraal geplaatste hoofdrailsystemen.
Beide systemen kunnen d.m.v. 
een scheidingswand van elkaar 
gescheiden worden.

In installaties met meerdere 
transformatoren kan met een behuizing 
van 250 mm diep een koppelrail 
aangebracht worden. Zo kan bij uitval van 
een transformator de elektrische energie 
via de bijbehorende koppelschakelaar naar 
een ander gebied geschakeld worden.
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Railsysteemruimte

Apparatuurruimte

Klemmenruimte
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Montage

7.  Rug aan rug-
schakelapparatuur  
maakt een compacte 
opbouw mogelijk.

Een optimaal gebruik van ruimte door rug aan rug-montage
Bij rug aan rug-montage worden de kastvlakken zo gemonteerd dat de apparatuur vanaf een 
gemeenschappelijk, centraal gelegen hoofdrailsysteem bediend kan worden. De schakelapparatuur 
wordt in dat geval centraal in de schakelruimte gemonteerd. 

6.  Hoekvelden 
maken opbouw 
van schakelapparatuur 
mogelijk, zelfs in 
krappe schakelruimtes.

Een optimaal gebruik van ruimte door systeemhoekvelden 
Hoekvelden maken inbouw van schakelapparatuur mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Aansluiting

9.  Kabelinvoer, ook voor 
grote kabeldiameters, 
kan eenvoudig worden 
gerealiseerd.

Kabelinvoer
Kabels kunnen ingevoerd worden via flenzen 
met uitbreekpoorten.

Voor grote kabeldiameters zijn er speciale 
kabelinvoerringen beschikbaar.

Voor eenaderige kabels zijn er invoerpanelen 
beschikbaar die gemaakt zijn van niet-magnetisch 
materiaal.

8.  De geteste ventilatie 
van de systeemvelden 
laat vermogensverlies 
van schakelapparatuur 
veilig afvloeien.

Ventilatie
Via ventilatieroosters in het dakpaneel, voetpanelen 
met sleuven en ventilatiepanelen in het onderste 
gedeelte van de kast wordt een goede ventilatie 
van de geïnstalleerde schakelapparatuur 
gewaarborgd.

Ventilatiepaneel in de vloerplaat

Voetpaneel 

Ventilatiepaneel in de voorzijde Ventilatieroosters in het dak 

Ventilatierooster in het dak 

10.  Praktijkgerichte, 
grote aansluitgebieden 
besparen tijd bij het 
aansluiten van kabels.

Ruime aansluitruimte 
Ruime, van nominale stroom afhankelijke aansluitruimtes vergemakkelijken het aansluiten.
Alle vereiste N- en PE-klemposities voor bestaande circuits en latere uitbreiding zijn ruim voldoende 
aanwezig en klaar voor gebruik.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Geteste systeemcomponenten

13.  Een overhang 
in het bovenste 
gedeelte beschermt 
de schakelapparatuur 
tegen verticaal 
druipend water.

Dakpaneel IP 41
Het opstaande dakpaneel voorkomt schade door 
verticaal druipend water aan schakelapparatuur 
die is ingebouwd aan de voorzijde.

11.  D.m.v. deurkalibratie 
kunnen de 1/3-deuren 
nauwkeurig afgesteld 
worden.

Deurkalibratie voor een nauwkeurige 
afstelling ter plaatse 
D.m.v. deurkalibratie kunnen de kastdeuren 
nauwkeurig afgesteld worden.

12.  Een tekststrip, 
in verschillende kleuren, 
vergemakkelijkt 
het vinden van het 
juiste kastveld.

Veld- en functiemarkering d.m.v. 
geïntegreerde tekststrip
De tekststrip die standaard gebruikt wordt 
is geschikt om het veld van opschrift te voorzien.
Bovendien kunnen door verschillende kleuren 
verschillende gebieden aangeduid worden.



20

Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Geteste systeemcomponenten 

15.  Er kunnen grote 
prestaties behaald 
worden met geteste 
railaansluitingen met 
hoge stroomsterktes.

Railaansluitingen met hoge stroomsterktes
Voedingsin- en uitgangen kunnen ook via railaansluitingen voor hoge stroomsterktes verlopen.
Getest tot ICW 100 kA / 1 s met de volgende merken:
- SIEMENS, 
- Schneider Electric, 
-  EAE (ABH)
(alleen bij schakelapparatuur in beschermingsklasse I)

14.  De geteste inrichting met 
bliksemstroom afleider 
garandeert het bescher-
mingsniveau van de 
schakelapparatuur.

Geteste overspanningsbeveiliging
Installatie van een bliksemafleider, inclusief 
de noodzakelijke zekeringen, garandeert het 
beschermingsniveau van de schakelapparatuur 
in een geteste inrichting. De maximale lengte 
van leidingen, met name de leiding naar de PE, 
zijn in een testlaboratorium bepaald. Dit is de 
enige manier om een   goed functionerende 
overspanningsbeveiliging te garanderen.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Beschermingsklasse II  (geïsoleerd)

16.  SAS 600 en SAS 2000 kunnen tevens in een geïsoleerde versie tot 2500 A nominale stroom van het railsysteem 
vervaardigd worden. 

Afscherming van systeemvelden 
in beschermingsklasse II
Het kastveld van plaatstaal behelst een complete 
binnenbekleding van isolatiemateriaal.

Geïsoleerd ontwerp
Alle dragende metalen delen worden d.m.v. 
isolerende bouwonderdelen geïsoleerd van 
de plaatstalen kastromp.

De binnenisolatie blijft ook behouden bij het naast 
elkaar plaatsen   van verschillende systeemvelden.

Binnenkant

Geïsoleerd deurtableau
Inbouwapparatuur met deuren kunnen in een 
deurtableau van isolatiemateriaal ook geïsoleerd 
ingebouwd worden.

Buitenkant

Deels gesneden deurtableau, uitsluitend ter illustratie.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Montage ter plaatse

18.  Centreerelementen 
op de kast en in de voet 
vergemakkelijken het 
aan elkaar schroeven 
van de systeemvelden.

Het aan elkaar zetten van systeemvelden
De transportringen dienen als centreerelementen die in het dak en in de kabelrangeervoet gemonteerd 
zijn zodat ze het aan elkaar zetten van de kastvlakken vergemakkelijken.
Meestal moeilijk bereikbare schroefverbindingen binnenin de kast komen te vervallen.

19.   Speciale 
bevestigingselementen 
vergemakkelijken 
de veilige bevestiging 
van de schakelapparatuur 
aan de vloer.

Beugels voor vloermontage
Met de optioneel verkrijgbare beugels voor 
vloermontage kan de schakelapparatuur 
eenvoudig bevestigd worden op een 
betonnen vloer.

Dubbele vloermontage zonder boren
Met de optioneel verkrijgbare dubbele 
vloermontage van de schakelapparatuur kan 
deze worden bevestigd zonder te hoeven boren 
in de dubbele vloerconstructie.

17.  De standvoet 
en transportringen 
vergemakkelijken 
het transport van 
de systeemvelden 
ter plaatse. 

Grondtransport
De kabelrangeervoet is zo ontworpen dat 
transport op de bouwplaats met een kraan 
of een vorkheftruck probleemloos verloopt.
Een 600/400 mm-veld kan uitsluitend met een 
vorkheftruck getransporteerd worden.
De systeemvelden worden niet op een pallet 
geleverd. Lastige demontage vanaf een houten 
pallet onder de schakelapparatuur is daarom niet 
langer nodig.

Transport per kraan
Speciaal ontworpen transportringen met dubbele 
functie maken transport met een kraan mogelijk.
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Laagspanningsverdeelsysteem
SAS: Systeemvoordelen – Montage ter plaatse

20.  Met de vooraf geleverde 
vloerplan kan de locatie 
van de schakelapparatuur 
al vóór de levering 
worden bepaald.

Tekening 
D.m.v. een op voorhand leverbare tekening voor de dubbele vloerconstructie 
kan de locatie van de schakelapparatuur vóór levering ervan bepaald worden.

21.  Onderhoudsvrije 
railsysteemconnectoren 
garanderen een veilige 
en betrouwbare 
elektrische aansluiting.

Railsysteemconnectie
De open vork van de railsysteemconnectoren en 
ingeperste inslagmoeren zorgen voor een snelle 
en eenvoudige aansluiting. Beide uiteinden van 
het railsysteem zijn klaar voor latere uitbreiding.
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Laagspanningsverdeelsysteem

•  Economische energiedistributie 
Schakelapparatuur wordt rechtstreeks aangesloten op het hoofdrailsysteem 
Extra verdeelsystemen op de rails zijn niet nodig

•  Hoge persoonlijke bescherming 
Onder spanning staande delen zijn tegen aanraking beschermd

•  Modulaire opbouw 
Compacte stroomonderbrekers tot 1250 A en zekeringslastscheiderstrokenkunnen 
direct naast elkaar geplaatst worden

 HENCOMPACT inbouwtechniek voor vaste systemen

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439 deel 2

24



25

Laagspanningsverdeelsysteem
HENCOMPACT, bouwsysteem, inbouw: inbouwtechniek voor vaste systemen
Beschermingsklasse I  (met beschermende geleider), beschermingsgraad:  
IP 30/31/40/41/54
Plaatstalen laagspanningsverdeler, vrije opstelling, klaar om aan te sluiten,  
in kastvorm als Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439 deel 2.
Alle geïnstalleerde bouwonderdelen zijn conform de vereisten van DIN EN 61439 deel. 2 
Beschermingsgraad: IP 30/31/40/41/54
Kastsysteem uitbreidbare, koppelbare individuele systeemvelden met dezelfde bouwvorm:
Breedtes:   400, 600, 850, 1000, 1100 mm
Dieptes:    SAS 2000 = 600 mm (rug aan rug = 1200 mm) 

  SAS 5000 = 750 mm (rug aan rug = 1250 mm)
Hoogte:  2200 mm (met kabelrangeervoet)

De elektrische energie loopt via het hoofdrailsysteem rechtstreeks en over een korte afstand 
naar de schakelapparatuur.
 - Open voedingsschakelaars (ACB) tot 3200 A
 - Compacte voedingsschakelaars (MCCB) tot 1250 A
 -  Zekeringslastscheiderstroken (NH00 - NH3) 

(NH00 - 160 A / NH1 - 250 A / NH2 - 400 A / NH3 - 630 A)

Door de afgaande groepen rechtstreeks op het railsysteem te plaatsen, biedt dit een gunstige opstelling.

De N (PEN)-geleider kan op verzoek vervaardigd worden met dezelfde nominaalstroom als 
de buitengeleiders en op EMC-gunstige wijze in de buurt van de buitengeleiders geplaatst worden.

Flexibel, modulair
Zekeringslastscheiderstrook tot NH3 en compacte laagspanningsvermogensschakelaars tot 1250 A 
kunnen direct naast elkaar geplaatst worden.

Bij latere aanpassingen of toevoegingen is boren niet nodig. 
(Uitschakelen van de hoofdschakelaar is aanbevolen)

Vervangen:
2 x 1 x NH1-3 tegen MCCB 160 – 630 A
3 x 1 x NH1-3 tegen MCCB 630 – 1250 A

Veilige energievoorziening
De beproefde technologie van Hensel staat garant voor een betrouwbare stroomvoorziening via 
geteste railsystemen.

• Getest volgens DIN EN 61439 deel 2
• Hoge kortsluitvastheid ICW = tot 100 kA / 1 s
• Aanraakbescherming van alle onder spanning staande delen in aangesloten toestand
• N (PEN)-geleiders met dezelfde nominaalstroom als de buitengeleiders 
• N (PEN)-geleiders op EMC-gunstige wijze in de buurt van de buitengeleiders geplaatst

Uitbreidbaar op ieder moment
Na het verwijderen van het zijpaneel kan alle SAS-verdeelsystemen van Hensel aan beide uiteinden 
zonder boren in het railsysteem verbonden worden met een uitbreidingsveld van eenzelfde bouwsoort. 

Meetwaarden 
voor stromen

Railsysteem 630 – 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A

Nominale stroom 
van railsystemen

In = 630 – 1250 A In = 1600 A In = 2000 A In = 2500 A In = 3200 A

Nominale 
korteduurstroomvastheid

Icw = 50 kA  
/ 1 s

Icw = 50 kA 
/ 1 s

Icw = 60 kA 
/ 1 s

Icw = 80 kA 
/ 1 s

Icw = 100 kA 
/ 1 s

Stootvastheid 
bij meetschok

IPK = 110 KA IPK = 110 kA IPK = 130 kA IPK = 175 kA IPK = 200 kA

Nominale stroom N (PEN): N (PEN)-geleiders 
(standaard)

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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Laagspanningsverdeelsysteem
HENCOMPACT, bouwsysteem, inbouw: inbouwtechniek voor vaste systemen
Beschermingsklasse I  (met beschermende geleider), beschermingsgraad: 
IP 30/31/40/41/54

Veiligheid door aanraakbescherming 
De aangebrachte aanraakbescherming voorkomt,  
in aangesloten toestand, het aanraken van alle onder 
spanning staande delen. 

Schakelapparatuur tot 125 A
Zekeringslastscheider, schroefzekeringhouders 
kunnen in het bovenste gedeelte van 
de kast bevestigd worden op een railsysteem. 
De kabelingang is afgesloten voor mogelijk vuil.

NSA-ruimte Kantoor

NSA-ruimte Kantoor
EMC-conforme uitvoering en opstelling
Door de op EMC-gunstige wijze waarop  
de N (PEN)-geleiders in de buurt van het 
hoofdrailsysteem zijn ingericht, wordt het 
laagfrequente magnetische veld, dat veroorzaakt 
wordt door de stroomgeleidende rails, in de buurt 
van de schakelapparatuur geminimaliseerd.
Toch kan dit magnetische veld door de wand 
van de behuizing dringen en storingen veroorzaken 
in aangrenzende ruimtes.

Bij de centraal in de schakelruimte opgestelde 
schakelapparatuur in rug aan rug-opstelling  
worden storingen door laagfrequente  
magnetische vlakken in aangrenzende 
ruimtes grotendeels verhinderd.

Dubbelzijdige toegang, rug aan rug

Montage in rug aan rug-opstelling
Bij de rug aan rug-opstelling worden er twee 
kastvlakken zo opgebouwd dat het centraal 
gelegen hoofdrailsysteem aan beide zijden 
voor directe montage van de schakelapparatuur 
gebruikt kan worden.
Daardoor kan het hoofdrailsysteem, en dus ook 
de installatie, ruimtebesparend opgebouwd worden.

Een afdekking van 
de kabelaansluitingruimte, 
die na het aansluiten van 
de kabels aangebracht 
kan worden, zorgt 
voor een veilige 
aanraakbescherming 
bij het later aansluiten 
van kabels.
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Laagspanningsverdeelsysteem
HENCOMPACT, bouwsysteem, inbouw: inbouwtechniek voor vaste systemen
Beschermingsklasse I  (met beschermende geleider), beschermingsgraad:  
IP 30/31/40/41/54

Veiligheid door aanraakbescherming
De slim aangebrachte aanraakbescherming 
voorkomt het aanraken van alle onder spanning 
staande delen.

Modulair
Zekeringslastscheiderstrook tot NH3 (630 A) en 
compacte laagspanningsvermogensschakelaars 
(1250 A) kunnen direct naast elkaar geplaatst 
worden.

Beveiliging bij het aansluiten van kabels 
In het aansluitgebied van kabels zijn alle onder 
spanning staande delen tegen aanraking beschermd 
en gemakkelijk bereikbaar geplaatst.

Montage van apparatuur
Schakelapparatuur wordt rechtstreeks 
op het hoofdrailsysteem gemonteerd.
De N (PEN)-geleider is op EMC-gunstige wijze 
in de buurt van de buitengeleiders geplaatst 
en gedimensioneerd met dezelfde nominaalstroom 
als de buitengeleiders.

Veilige aanraakbescherming 
Als de kabels eenmaal aangesloten zijn,biedt een 
afdekking van de kabelaansluitruimte een veilige 
aanraakbescherming.
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Laagspanningsverdeelsysteem

•  Insteekmodule met teststand 
Voor vermogensschakelaars van 630 A, kunnen onder spanning uitgewisseld worden

•   Vermogensschakelaars en SASIL-stroken 
vermogensschakelaars en Zekeringslastscheiders tot 630 A kunnen aangesloten worden op 
een hoofdrailsysteem

 SAS 2000, SAS 5000 HENCONNECT

Energie-schakelverdeelsysteem (PSC) volgens DIN EN 61439 deel 2
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HENCONNECT, SAS 2000 en SAS 5000
Productvoordelen

Gebruik

Beveiliging tijdens het bedienen
Onder spanning staande delen niet aanraakbaar.

Insteekmodules kunnen onder spanning verwisseld 
worden zonder daarbij rekening te houden met meer 
complexe inplugtechnieken. Er wordt voor gezorgd 
dat de schakelapparatuur uitgeschakeld wordt bij 
het verwisselen van inplugmodules.

Dubbele insteekmodules met vermogensschakelaars 
kunnen uitsluitend verplaatst worden in 
ontkoppelde- of uitgezette toestand.

Beveiliging bij het ombouwen van afgaande 
groepen
Het wijzigen of achteraf plaatsen van afgaande 
groepen is altijd zonder de noodzaak tot 
ontgrendeling van de schakelapparatuur 
mogelijk.

Flexibel inzetten van schakelapparatuur
Vermogensschakelaars en lastschakelaars 
met zekering kunnen op een distributierail, in 
3- en 4-polige uitvoering, afwisselend toegepast 
worden.

De voedingsschakelaars zijn gemonteerd 
op insteekmodules.
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HENCONNECT, SAS 2000 en SAS 5000
Productvoordelen

Installatie Beveiliging bij het   aansluiten van kabels 
De aansluitingen zijn uitgevoerd in 4b en beschermd 
tegen aanraking.

Zelfs bij het achteraf aansluiten van kabels 
kunnen onder spanning staande delen niet 
aangeraakt worden.

Nieuwe, afgaande groepen kunnen op ieder moment 
tijdens het gebruik achteraf ingebouwd worden 
zonder uitvaltijd. 

Investering

Economische oplossing met een hoge mate 
van comfort 
Dubbele insteekmodules met test- en 
ontkoppelstand staan garant voor een vergelijkbaar 
alternatief qua kosten en functionaliteit t.o.v. 
uittrekbare varianten. 

Systeemveld (met 650 mm breedte) 
De aansluitmodule van de dubbele insteekmodule 
is ruimtebesparend aangebracht aan de achterkant. 
Daardoor kan de schakelapparatuur ook ingezet 
worden in kleinere ruimtes.

Kostenbesparende grondinstallatie 
De insteekbare afgaande groepen kunnen 
naargelang de behoefte ingebouwd worden.  
Het vrijhouden van reserve-uitgangen is niet nodig.

Flexibele klantoplossing 
Dankzij het modulaire concept (Afgaand veld + 
aansluitveld) kan de schakelinstallatie optimaal 
aangepast worden aan de structuur zonder verlies 
van benodigde aansluitruimte.
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Laagspanningsverdeelsysteem
Henconnect-Steektechniek
SAS 2000 en SAS 5000

Één hoofdrailsysteem voor insteekbare afgaande groepen.
Afgaande groepen kunnen tijdens het gebruik en zonder het ontgrendelen van de schakelapparatuur 
verder worden toegerust of worden vervangen.

Vermogensschakelaars tot 630 A
- Insteekmodule, KRW
- Ingeplugde ingang
- Uitgang vaste aansluiting

Vermogensschakelaars tot 630 A
- Dubbele insteekmodule, WWD
- Ingeplugde in- en uitgang

Lastschakelaars met zekering 
NH00 tot NH3 tot 630 A
- Insteekmodule, DFD
- Ingeplugde ingang
- Uitgang vaste aansluiting

Verdeelrailsysteem

•  Nominale stroom: 
800/1000/1250/ 
1500/1800/2000 A

•  3- of 4-polig verkrijgbaar

•  Tegen aanraking 
beschermd (IP xxB)

•  Stroomuitgangen met ... 
- Vermogensschakelaars 
-  Lastschakelaars 

met zekering

WFD*

DFD*

Alle apparaten zijn onder spanning inplugbaar op een hoofdrailsysteem.

WWD*

Eerste letter:
Type elektrische 
aansluiting van 
de voeding van 
het hoofdcircuit

Tweede letter:
Type elektrische 
aansluiting van 
de uitgang van 
het hoofdcircuit

Derde letter:
Type elektrische 
aansluiting van 
de secundaire 
circuits

W F D

*  Beschrijving van de elektrische aansluittypes van radio-eenheden volgens  
DIN EN 61439-2.

F:  vaste aansluiting
D:   verwijderbare  

aansluiting
W:  geleide aansluiting
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Laagspanningsverdeelsysteem 
Henconnect-Steektechniek
SAS 2000 en SAS 5000

Stroomuitgangen met Vermogensschakelaars tot 630 A kunnen onder spanning aangesloten worden!

Insteekmodule, WDF voor
- Vermogensschakelaars tot 630 A
- 3- of 4-polig 
- Ingeplugde ingang
- Bedrade uitgang

Vermogensschakelaars 100 – 630 A:  
Ingang ingeplugd, uitgang bedraad 
WDF

Dubbele insteekmodule, WWD voor
- Vermogensschakelaars tot 630 A
- 3- of 4-polig, 
- Ingeplugde ingang
- Ingeplugde uitgang

Vermogensschakelaars 100 – 630 A:  
Ingeplugde ingang, ingeplugde uitgang 
WWD 
met teststand

De kabelaansluiting bevindt zich direct aan de schakelapparatuur 
en is beveiligd tegen aanraking. Uitvoering 4b.

De kabelaansluiting is ruimtebesparend 
opgesteld achter de insteekmodule. 
De klemposities zijn na het verwijderen 
van de insteekmodules bereikbaar. 
Uitvoering 4b.

Stroommetingen kunnen bij de in de insteekmodule geïntegreerde 
stroomtransformatoren uitgevoerd worden.

Na het verwijderen van de schakelapparatuur is het 
verdeelrailsysteem beschermd tegen aanraking (IP XXB).

Samen op één 3- of 4-polig hoofdrailsysteem gecombineerd, inplugbaar.

Het vervangen of ombouwen van individuele stroomuitgangen zonder operationele onderbreking van andere stroomuitgangen is mogelijk.

SCHNEIDER
ELECTRIC

SIEMENS
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Dubbele insteekmodule met tegen falen beveiligde bediening van operationele- en teststanden.

Via een vergrendelinrichting kunnen de verschillende operationele standen benaderd en vergrendeld worden.

Lege plaatsen 
kunnen d.m.v. een 
hangslot beveiligd 
worden tegen het 
inpluggen van een 
insteekmodule.

Uitzetstand: 
De hoofdcontacten worden beschermd d.m.v. 
opstaande bouwonderdelen, ook tijdens het 
plaatsen op de vloer.

Operationele stand: 
Hoofdcontacten worden gemonteerd
Bedieningscontacten worden gemonteerd

Toegang tot de vergrendelinrichting is via iedere schakelstand 
mogelijk. Tijdens het ontgrendelen van de insteekmodule worden 
de schakelaars automatisch uitgeschakeld

Hoofdcontacten zijn gescheiden.

Bedieningscontacten/steekklemmen voor het stuurstroomcircuit worden 
handmatig gescheiden. Hierdoor is gebruik van een uitwendig mechanisme 
niet nodig.

Teststand: 
Hoofdcontacten zijn gescheiden
Bedieningscontacten worden gemonteerd

De sleutel voor de vergrendeling kan uitsluitend verwijderd 
worden als de insteekmodule volledig vergrendeld is. 
De schakelaar kan uitsluitend ingeschakeld worden als 
de insteekmodule volledig vergrendeld is.

Laagspanningsverdeelsysteem
Henconnect-Steektechniek 
SAS 2000 en SAS 5000
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Laagspanningsverdeelsysteem
Henconnect-Steektechniek 
SAS 2000 en SAS 5000

Aansluitveld

•   Aansuitveld 
in 3 breedtes 
- 400mm 
- 600mm 
- 850mm

Aansluitveld
Het aansluitveld is zowel links, rechts als centraal tussen twee systeemvelden te gebruiken.

De veldbreedte kan, afhankelijk van het aantal aan te sluiten kabels en de maximale externe maten, 
worden bepaald.

De N (PEN)- en PE-aansluitrails zijn op EMC-
gunstige wijze gemonteerd.

Het gebruik van kabelopvangrails op twee niveaus 
maakt ook het vastzetten van meerdere uitgaande 
kabels mogelijk.

Vermogensschakelaars tot 630 A
De aansluitingen zijn uitgevoerd in 4b 
en beschermd tegen aanraking.
Aansluiten is mogelijk zonder 
operationele onderbreking.
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Aansluitveld
400 mm breed

Aansluitveld
600 mm breed
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Aansluitveld
850 mm breed
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Lastschakelaars met zekering tot 630 A 
(NH00 – NH3) 
De aansluitingen zijn uitgevoerd in 4b 
en beschermd tegen aanraking.  
Aansluiten is mogelijk zonder 
operationele onderbreking.
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Laagspanningsverdeelsysteem
HENCONNECT-Steektechniek 
Combinatievoorbeelden SAS 2000 en SAS 5000

Afgaand veld HENCONNECT met modulaire 
deuren voor de MCCB.
Lastschakelaars met zekering 
en voedingsschakelaaringang ingeplugd.

650 400
1050

Afgaand veld HENCONNECT / aansluit veld links
Modulaire deuren voor de MCCB
Lastschakelaar met zekering,
Ingeplugde ingang en voedingsschakelaar,
ingang en uitgang ingeplugd.

Afgaand veld HENCONNECT met volledige deur.
Lastschakelaars met zekering en voedingsschakelaars, 
ingang en uitgang ingeplugd.

650 600

1250

Afgaand veld HENCONNECT / aansluitvlak gecentreerd
Modulaire deuren voor de MCCB
Links: Lastschakelaar met zekering, 
en vermogensschakelaar, ingeplugde ingang.
Rechts: Lastschakelaar met zekering,
en vermogensschakelaar, ingeplugde ingang,
en ingeplugde in- en uitgang.

650 600 650

1900

650 600
1250

Afgaand veld HENCONNECT met modulaire deuren 
ter hoogte van de inplugmodules 
vermogensschakelaar, in- uitgang ingeplugd.

650 850
1500

Afgaand veld HENCONNECT
Aansluitveld met volledige deur en 
lastschakelaar met zekering
Links: Lastschakelaar met zekering en vermogensschakelaar, 
ingang ingeplugd en in- en uitgang ingeplugd.
Rechts: vermogensschakelaar, in- en uitgang ingeplugd.

650 850 650
2150



Laagspanningsverdeelsysteem

Vonkontladingsbescherming 

•  Passieve vonkontladingsbescherming 
Bewezen vonkontladingsbescherming volgens DIN EN 60439-1, addendum 2
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Laagspanningsverdeelsysteem

Vonkontladingsbescherming 

Oorzaken voor het ontstaan van vonkontlading
Het ontstaan van vonkontlading in laagspannings-schakelinstallaties kan in principe, m.b.t. de oorzaak, 
onderverdeeld worden twee categorieën:

a)  Interne fouten in de laagspannings-schakelinstallaties door 
- Onjuiste contactpunten 
- Uitval van elektrische bedrijfsmiddelen 
- Materiaalfouten 
- Onjuiste meting/dimensionering 
- Verminderde isolatie door vervuiling en veroudering

b)  Het werken aan geopende laagspannings-schakelinstallaties op of in de buurt van onder spanning 
staande delen door 
- Onrechtmatig werk (niet-naleving van de 5 veiligheidsvoorschriften) 
- Overbruggingen met verschillende potenties m.b.v. gereedschap of vreemde voorwerpen 
- Achtergebleven gereedschap na montagewerkzaamheden

Bij vonkontlading komen er grote hoeveelheden energie vrij in de vorm van hitte, vergezeld van 
een drukgolf.
Om de risico's voor personen die zich in de directe nabijheid van de schakelinstallatie 
bevinden te beperken en ter bescherming van de schakelinstallatie zelf zijn er in addendum  
2 bij DIN EN 60439-1 testvereisten vastgesteld om de vonkontladingsbeveiliging van een 
schakelinstallatie m.b.t. de beschermingsdoeleinden te kunnen reproduceren of beschrijven. 
Deze test is vrijwillig en onder voorbehoud van overeenstemming tussen producent en gebruiker. 
De vonkontladingstest omvat alle gebieden waarin een vonkontlading kan optreden en/of op vrij kan 
lopen op een blanco railsysteem.

De geteste vonkontladingsbeveiliging volgens DIN EN 60439-1, addendum 2 onderschrijft altijd dat 
de laagspannings-schakelinstallatie tijdens een incident te allen tijde gesloten is. Dat wil zeggen dat 
alle van buitenaf bedienbare apparatuur gemonteerd is zoals bedoeld, in- of uitgeschakeld is en in ieder 
geval richting bedieningsfront gesloten is. Hetzelfde geldt eveneens voor alle deuren en klapdeksels 
of zij- en achterwanden.

Open schakelinstallaties waarbij onder spanning gewerkt wordt worden niet gedekt door de test. 
Voor dit geval zijn er maatregelen voor de bescherming van personen vastgelegd in de TRBS 2131, 
die in combinatie met een persoonlijke beschermingsuitrusting “PSA” de persoonlijke gevolgen van 
vonkontlading verminderen.
Het beschermende effect is echter beperkt omdat het niet geschikt is voor hoge kortsluitingen 
en de daarmee samenhangende vrijgekomen energie in geval van vonkontlading.

Na een vonkontlading  
zonder vonkontladingsbe-
scherming.

Vonkontladingsbescherming
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Laagspanningsverdeelsysteem
Passieve vonkontladingsbescherming

Wanneer er een vonkontlading ontstaat binnenin 
een systeemveld, dan zet door het zeer grote 
warmte-effect (15000 - 20000 °C)de lucht 
abrupt uit. Onder bepaalde omstandigheden 
kan dit leiden tot het wegslingeren van deuren of 
componenten van het betreffende systeemveld.
Om dit te voorkomen zijn drukontlastingskleppen 
nodig, die in geval van vonkontlading de 
plotselinge overdruk doelgericht afvoeren.
Uitgebreide testen in een laboratorium met 
hoge stroomsterkte hebben aangetoond 
dat op basis van interne onderverdelingen 
van de schakelinstallatie en de voorziene 
ontstekingsplaatsen van vonkontladingen 
drukontlasting via de achterwand van de 
schakelinstallatie voordelig kan zijn.  
Speciaal ontworpen drukontlastingskleppen van 
HENSEL voldoen tijdens de normale werking 
aan beschermingsgraad IP 54 In geval van een 
vonkontlading voeren ze de hete overdruk in 
een speciaal kanaal af, zodat de hete gassen op 
beschermde wijze afgevoerd worden naar een plek 
waar er niemand gewond kan raken. 

Persoonlijke 
bescherming

Alleen zo kan er gegarandeerd worden dat mensen die zich in de nabijheid van het systeemveld 
bevinden niet gewond raken door rondvliegende onderdelen of door uitslaande vlammen.

Installatiebescherming 
in het kastvlak

Een vonkontlading wordt veroorzaakt door het 
magnetisch veld in de energiestroomrichting.  
Om de vonkontlading te bedwingen worden er ter 
bescherming van de schakelinstallatie speciaal 
ontwikkelde en geteste vonkontladingsbarrières 
geplaatst tussen de systeemvelden. 
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Laagspanningsverdeelsysteem
Passieve vonkontladingsbescherming

Drukontlastingskleppen aan 
de achterwand.

Het achterste kanaal voert 
de hete gassen veilig af.

Vonkontladingsbe-
scherming volgens 
DIN EN 60439-1,  
addendum 2:

Staat er schakelapparatuur in bijv. een productiefaciliteit, dan is het risico voor personen in de 
nabijheid van een correct afgesloten installatie beperkt wanneer ze beschermd zijn tegen mechanische 
(rondvliegende installatie-onderdelen) en thermische gevolgen.

Beoordelingscriteria van de test

Criterium 1  •  Deuren en deksels moeten gesloten zijn

Criterium 2  •  Onderdelen mogen niet kunnen rondvliegen

Criterium 3  •  Door vonkontlading mogen er geen gaten ontstaan

Criterium 4  •  Indicatoren mogen niet ontbranden

Criterium 5  •  Het aardleidingscircuit moet blijven functioneren

Persoonlijke bescherming

Beoordelingscriteria van de test

Criterium 6 •  Ruimtelijke beperking van de vonkontlading in een bepaald gebied. (Voor SAS 2000 
en SAS 5000-schakelinstallaties = beperking op het desbetreffende systeemveld!)  
Dit betekent dat de vonkontlading in het aangrenzende gebied niet 
opnieuw ontsteekt. 

 •  De aangrenzende gebieden kunnen na het verhelpen van de storing, reinigen 
en testen weer functioneel zijn.

Criterium 7 •  Het systeemveld waarin de vonkontlading ontbrand is moet vervangen worden. 

 •  De schakelinstallatie is na een vonkontlading niet meteen weer klaar voor gebruik.

 •  Na het verhelpen van de storing, het loskoppelen van beschadigde functionele 
eenheden en een isolatiemeting kan er noodbediening plaatsvinden.

Installatiebescherming 

Vonkontladingsbescherming volgens DIN EN 60439-1, addendum 2
Criteria 1-5 •  Naleving van de test criteria voor de bescherming van personen

Criteria 1-6 •  Naleving van de criteria voor de bescherming van de installatie

Nominale waarden SAS 2000:
Max. nominale spanning:  Un = 400 V a.c.
Veronderstelde nominale kortsluitstroom:  ICC = 60 / 80 kA
Max. uitschakeltijd van de beveiligingsinrichting: t = 200 ms

Nominale waarden SAS 5000:
Max. nominale spanning:  Un = 400 V a.c.
Veronderstelde nominale kortsluitstroom:  ICC = 80 / 100 kA
Max. uitschakeltijd van de beveiligingsinrichting: t = 200 ms / 300 ms

Passieve  
vonkontladingsbescherming 
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Duurzaam gebouwde laagspanningsschakelapparatuur

TN-S-systeem

Op grond van de huidige eisen die worden gesteld in de bouwbepalingen in DIN VDE 0100 en van de 
praktijkervaring moet in alle elektrische installaties met een zeer groot aandeel aan informatietechnische 
inrichtingen (EDP, netwerken, SPS-besturingen) een TN-S-systeem worden geïnstalleerd. Alleen zo 
kan worden gegarandeerd dat vagebonderende stroom zich niet via de aardleiding en de hiermee in 
verbinding staande objecten (metalen bouwconstructies, pijpleidingen, enzovoort) verplaatst.

Vanwege het veelvuldige gebruik van elektronica die met zeer kleine spanningen en stromen werkt, 
kunnen door stromen op de aardleiding netfrequentiestoringen optreden. Deze kunnen leiden tot defecten 
of uitval van apparaten of componenten. 

Daarom moet bij nieuwe installaties en aanpassingen in principe alleen nog 5-polig, dat wil zeggen een 
TN-S-systeem, worden geïnstalleerd. Verdelers met voedingen, railsystemen en uitgangen moet dan 
eveneens altijd 5-polig zijn uitgevoerd. 

N.B.: bij meervoudige voedingen moeten extra maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van een 
“centraal aardingspunt” CAP

Versterking N-geleider

De noodzaak om de diameter van de N-geleider te vergroten en zo dezelfde stroombelastbaarheid te 
bereiken als bij fasegeleiders, komt voort uit wijzigingen in de apparaten die zijn aangesloten op een 
elektrische installatie. Het toenemende aantal wisselstroomverbruikers in kantoren en de industrie leidt tot 
een asymmetrische belasting van het draaistroomnet en heeft circulatiestroom in de N-geleider tot gevolg. 
Harmonische trillingen veroorzakende apparaten zoals netcomponenten, VAS’s, enzovoort, veroorzaken 
bovendien stromen bij bijvoorbeeld 150 Hz, die ook bij symmetrische belasting in de N-geleider niet 
worden gecompenseerd en die dus voor extra belasting zorgen. 

Tot nu toe gold de regel dat de N-geleider > 16 mm2 slechts 50% van de diameter van de fasegeleiders 
hoefde te bedragen, maar deze regel berust niet langer op de praktijk. Metingen laten zien dat 
N-geleiders in verhouding tot fasegeleiders voor een deel  
100% of meer belast zijn. 

Daarom hebben we besloten om de N-geleider in alle railsystemen per direct opnieuw te dimensioneren. 
Zo is de N-geleider, overeenkomstig de nominale stroom, even belastbaar als de fasegeleiders.

EMV-conform

Volgens de EMV-wetgeving moeten apparaten in een bepaalde omgeving ongestoord kunnen 
functioneren. Als vagebonderende stromen in het TN-S-systeem worden voorkomen, worden ook zulke 
storingen voorkomen. Bovendien heeft in een gecompenseerd systeem elke kabel een uiterst gering 
laagfrequent magnetisch veld, waardoor het elektromagnetische veldeffect tot een minimum wordt 
beperkt. 

Dit geldt uiteraard ook voor alle railsystemen. Ook hier is het belangrijk dat de N-geleider in principe langs 
de fasegeleiders loopt en zo zelfs bij asymmetrische belastingen het elektromagnetische veldeffect tot 
een minimum beperkt. Vanwege de geleidende verbinding van alle geleidende constructiecomponenten 
van een gebouw (water, gas, verwarmingsleidingen, staalconstructies, enzovoort) kan een deelstroom 
door de verbruikerinstallatie lopen. Hierdoor kunnen pijpleidingen corroderen en kunnen storingen 
optreden in EDP-interfaces. Beeldschermen flikkeren wanneer ze in de buurt van stroomgeleidende 
constructiecomponenten staan.
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TN-C-systeem:

Ongunstig vanuit EMV-
perspectief.
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Duurzaam gebouwde laagspanningsschakelapparatuur

Moderniseringsfase 
van TN-C- naar  
TN-S-systeem

TN-S-systeem

Bij ongeschikte opbouw van een meervoudige voeding in een installatie als TN-systeem kan een deel 
van de bedrijfsstroom onbedoelde wegen nemen. 

Deze stromen veroorzaken:
• brand
• corrosie
• elektromagnetische storingen
Bij het systeem in de afbeelding lopen geen deelbedrijfsstromen als vagebonderende stromen langs 
onbedoelde wegen. Belangrijke regels voor de opbouw van het systeem (in de afbeelding) worden 
hieronder genoemd bij a) tot en met d):
a)  Een rechtstreekse verbinding tussen het transformatorsterpunt of het generatorsterpunt en de aarde  

is niet toegestaan.
b)  De geleider tussen het transformatorsterpunt of het generatorsterpunt naar de PEN-rail in de 

laagspanningshoofdverdeler moet geïsoleerd zijn aangelegd en is een PEN-geleider.
c)  In de gehele installatie is slechts één verbinding tussen de PEN en de hoofdbeveiligingsgeleiderrail 

toegestaan. Deze verbinding moet zich in de laagspanningshoofdverdeler bevinden.
d)  Een meervoudige aarding van de aardleiding, naast de aarding van de hoofdaardingsrail, is toegestaan 

en gewenst.

Systeem met 
meervoudige 
voeding VDE 0100 
deel 100

Oude installatie 
TN-C-systeem

Enkelvoudige voeding

EMV-ongunstig
Bij installaties die 
hoofdzakelijk oude delen van 
TN-C-systemen hebben, 
moet bij vernieuwingen 
(bijvoorbeeld het vervangen 
van de schakelinstallatie) 
met de stapsgewijze 
modernisering van de 
verbruikerinstallatie van 
TN-C- naar TN-S-systeem 
worden begonnen:
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Voeding TN-C --> Afgaand TN-C Voeding TN-C --> Afgaand TN-C en TN-S

Voeding TN-C --> Afgaand TN-S

Stap 1: De nieuwe verdeler wordt met een 5-polig railsysteem 
opgebouwd. De PEN-geleider moet in zijn geheel ten opzichte 
van de behuizing geïsoleerd opgebouwd worden.   
De bestaande afgaande groepen worden aangesloten zoals in 
de tekening wordt weergegeven.

Stap 2:
Stuk voor stuk kunnen alle  
TN-C-uitgangen door  
TN-S-uitgangen vervangen 
worden.

Stap 3:
De voeding wordt als TN-S-Systeem 
vernieuwd. De brug tussen PEN en PE wordt 
verwijderd. De PEN-geleider wordt als N-
geleider omgenoemd.

Stap 4:
De verdeler is nu in de nieuwste toestand. (TN-S-Systeem)  
Daar de verdeler (zie stap1) reeds volgens de actuele technische 
staat werd uitgevoerd, kan die zonder verdere wijzigingen 
gebruikt worden.

L1
L2
L3
PEN
PE

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN
PE

L1
L2
L3
N
PE

Erdungsleiter

zentrale
Erdverbindungsstelle
ZEP

Schutzleiter
Beschermings-
geleider

Aardgeleider

Centraal aardpunt
(CAP)
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Beschermingsgraad

Betekenis van het eerste kencijfer
Het eerste kencijfer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescherming biedt tegen de toegang tot (het aanraken van) gevaarlijke onderdelen. Deze bescherming wordt bereikt 
doordat binnendringen in de kast van een lichaamsdeel of een door een persoon vastgehouden voorwerp wordt voorkomen of slechts beperkt mogelijk is. Tegelijkertijd beschermt de 
kast het bedrijfsmiddel tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen. Dit is de reden waarom bij elk eerste kencijfer twee beschrijvingen en twee definities worden verstrekt.
Betekenis van het tweede kencijfer
Het tweede kencijfer duidt de beschermingsgraad van de kast aan met betrekking tot schadelijke invloeden op het bedrijfsmiddel door binnendringen van water in de kast.
Extra letter
De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauwkeuriger te specificeren. De letters worden achter de beide 
kencijfers geplaatst. Bij deze letters wordt onderscheid gemaakt tussen extra letters en aanvullende letters. Extra letters worden alleen gebruikt als de werkelijke bescherming tegen 
toegang tot gevaarlijke onderdelen groter is dan door het eerste kencijfer wordt aangeduid, of wanneer uitsluitend de bescherming tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen wordt 
aangeduid en geen rekening wordt gehouden met de beschermingsgraad tegen vreemde voorwerpen. In dat geval wordt het eerste kencijfer 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.

IP  

Beschermingsgraad volgens IEC 60 529

Beschermingstypen van elektrische bedrijfsmiddelen

Elektrische bedrijfsmiddelen dienen wegens veiligheidsredenen 
te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 
wordt vervuld door de kasten, die het elektrische bedrijfsmiddel 
beschermen tegen aanraking, binnendringen van vaste vreemde 
voorwer-pen 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 

“Schutzarten 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 testprocedures. 

In het kader van deze testprocedures worden de te onderzoeken 
objecten voorafgaand aan het testen van de beschermingsgraad 
“ouder gemaakt“.  

  2. kencijfer: Bescherming tegen water

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7

1. kencijfer:  
Vreemde voorwerpen en bescherming tegen aanraking Aanvullende letter

T
es

tv
o

o
rw

aa
rd

e

Geen be-
scherming

Bescherming 
tegen loo-
drecht vallend  
druipwater

Bescherming 
tegen inciden-
tele waterdrup-
pels, indien 
de kast onder 
een hoek van 
maximaal  
15° is geplaatst.

Bescherming 
bij incidentele 
reinigings-
procedures, 
indirect  
schoonspuiten 
van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij incidentele 
reinigings-
procedures, 
indirect  
schoonspuiten 
van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij bedrijfs-
matige 
procedures, 
indirect  
schoonspui-
ten van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij bedrijfsma-
tige proce-
dures, indirect  
schoonspui-
ten van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
tegen inwer-
king bij tijdelijk 
onderdompel-
en in water

Beschermingsgraad tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen 
en tegen vaste vreemde voorwerpen

Extra letter wanneer de bescherming tegen elek-
trische schokken hoger is dan door het eerste 
kencijfer wordt aangeduid (bijv. IP 20C)

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen

Bescherming tegen aanraking Definitie Symbol
druipwater 


druipwater 


sproeiwater spatwater 


spuitwater 


sterke waterstraal



tijdelijk  
onderdompelen

 


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 20

IP 3X vaste voorwerpen 
≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap  
≥ 2,5 mm Ø

C contact met 
gereedschap  
≥ 2,5 mm Ø

IP 30 IP 31

IP 4X vaste voorwerpen 
≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 
≥ 1 mm Ø

D contact met 
gereedschap
≥ 1 mm Ø

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5X bescherming tegen  
stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 
uiteenlopende aard

IP 54 IP 55

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 
uiteenlopende aard

IP 65 IP 66 IP 67
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Classificering van de slagvastheid aan de hand van de IK-code 
De Europese standaard voor kasten EN 50298:98 behelst ook de testklasse IK voor slagvastheid. De conformiteit met de norm DIN EN 50102 (VDE 0470 deel 100) 
“Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)“ (Beschermingstypen door kast voor elektrische 
bedrijfsmiddelen (uitrusting) tegen externe mechanische belasting - IK-code) wordt gedefinieerd met behulp van de kenletters IK. Deze norm reguleert de methoden voor het 
beschrijven van de mate van bescherming die kasten bieden tegen externe mechanische belasting. Hierdoor kan de beschermingsgraad van een kast tegen mechanische 
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.

IK-code IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

[W] in J 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

  2. kencijfer: Bescherming tegen water

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7

1. kencijfer:  
Vreemde voorwerpen en bescherming tegen aanraking Aanvullende letter

T
es

tv
o

o
rw

aa
rd

e

Geen be-
scherming

Bescherming 
tegen loo-
drecht vallend  
druipwater

Bescherming 
tegen inciden-
tele waterdrup-
pels, indien 
de kast onder 
een hoek van 
maximaal  
15° is geplaatst.

Bescherming 
bij incidentele 
reinigings-
procedures, 
indirect  
schoonspuiten 
van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij incidentele 
reinigings-
procedures, 
indirect  
schoonspuiten 
van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij bedrijfs-
matige 
procedures, 
indirect  
schoonspui-
ten van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
bij bedrijfsma-
tige proce-
dures, indirect  
schoonspui-
ten van de  
bedrijfsmid-
delen

Bescherming 
tegen inwer-
king bij tijdelijk 
onderdompel-
en in water

Beschermingsgraad tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen 
en tegen vaste vreemde voorwerpen

Extra letter wanneer de bescherming tegen elek-
trische schokken hoger is dan door het eerste 
kencijfer wordt aangeduid (bijv. IP 20C)

Bescherming tegen 
vreemde voorwerpen

Bescherming tegen aanraking Definitie Symbol
druipwater 


druipwater 


sproeiwater spatwater 


spuitwater 


sterke waterstraal



tijdelijk  
onderdompelen

 


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 20

IP 3X vaste voorwerpen 
≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap  
≥ 2,5 mm Ø

C contact met 
gereedschap  
≥ 2,5 mm Ø

IP 30 IP 31

IP 4X vaste voorwerpen 
≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 
≥ 1 mm Ø

D contact met 
gereedschap
≥ 1 mm Ø

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5X bescherming tegen  
stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 
uiteenlopende aard

IP 54 IP 55

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 
uiteenlopende aard

IP 65 IP 66 IP 67

 

Het markeringssysteem bestaat uit de codeletters IP, gevolgd door twee kencijfers. 

///Voorbeeld:

IP 6  7
     
         codeletters (International Protection)
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Buitenmaten van conventionele kabeldiameters

Kabel  
doorsnede

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  
doorsnede

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 —

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

Buitenmaten van conventi-
onele  kabeldiameters
De buitenmaten zijn  
gemiddelde waarden van 
verschillende producten.

Korte aanduiding 
van kabels:
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Toewijzing van kabelbuitendiameters aan kabelwartels

Functie-
component

Functie-
component

aansluiting

Vorm 1

Vorm 2b Vorm 3b Vorm 4b

Vorm 2a Vorm 3a Vorm 4a

Interne verdeling 
tussen railsystemen en 
functiecomponenten.

Interne verdeling 
tussen railsystemen en 
functiecomponenten en 
functiecomponenten 
onderling.

Interne verdeling 
tussen railsystemen en 
functiecomponenten en 
functiecomponenten 
onderling, inclusief de 
aansluitingen.

Geen interne verdeling.

builtendiameters van kabels kabelinvoer
metrischmin. 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

5,5 13 AXM 20

8 17 AXM 25

12 21 AXM 32

17 28 AXM 40

22 35 AXM 50

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40

Buisaansluiting

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Toewijzing van 
kabelbuitendiameters  
aan kabelwartels

Vormen van interne 
verdeling door  
afdekkingen of  
scheidingswanden  
conform 
DIN EN 61 439 deel 2, 
bijlage AA
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Nominale waarden transformator

1. Nominale waarden transformator

Nominale spanning
UN 230/400 V 525 V 400/690 V

Kortsluitspanning
UK 4% 6% 4% 6% 4% 6%

Nominaal 
vermogen 
SN

Nominale 
stroom IN

Kortsluitstroom IK Nominale 
stroom IN

Kortsluitstroom IK Nominale 
stroom IN

Kortsluitstroom IK

(kVA) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

  50   72 1805 - 55 1375 - 42 1042 -

100 144 3610 2406 110 2750 1833 84 2084 1392

160 230 5776 3850 176 4400 2933 133 3325 2230

200 280 7220 4860 220 5500 3667 168 4168 2784

250 360 9025 6015 275 6875 4580 210 5220 3560

315 455 11375 7583 346 8660 5775 263 6650 4380

400 578 14450 9630 440 11000 7333 336 8336 5568

500 722 18050 12030 550 13750 9166 420 10440 7120

630 910 22750 15166 693 17320 11550 526 13300 8760

800 1156 - 19260 880 - 14666 672 - 11136

1000 1444 - 24060 1100 - 18333 840 - 13920

1250 1805 - 30080 1375 - 22916 1050 - 17480

1600 2312 - 38530 1760 - 29333 1330 - 22300

2000 2888 - 48120 2200 - 36666 1680 - 27840

2500 3616 - 60210 2750 - 45833 2090 - 34830

3150 4546 - 75770 3464 - 57730 2635 - 43930

Nominale stromen en kortsluitstromen van normtransformatoren
SN (kVA) = schijnbaar vermogen van de transformator
UN (V) = nominale spanning van de transformator
IN (A) = nominale stroom van de transformator
UK (%) = kortsluitspanning van de transformator
IK (A) = kortsluitstroom van de transformator

IN =
SN

IK =
IN

*100
√–3xUN UK(%)
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Laagspanningsverdeelsysteem
Technische gegevens
Betekenissen van algemene afkortingen, terminologische definities

Un =   Nominale spanning: door de bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven hoogste 
grenswaarde van wisselspanning (effectieve waarde) of gelijkspanning waarvoor de hoofdcircuits van de 
schakelapparatuurcombinatie geschikt zijn. 

Ue =   Nominale bedrijfsspanning (van een circuits van een schakelapparatuurcombinatie) door de bouwer 
van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven spanningswaarde die het gebruik bepaalt, in combinatie met de 
nominale stroom. 

Ui =   Nominale isolatiespanning: houdspanning (effectieve waarde) die door de bouwer van de 
schakelapparatuurcombinatie voor een bedrijfsmiddel of een deel daarvan wordt aangegeven en die het bepaalde 
(langdurige) isolatievermogen van de betreffende isolatie aangeeft.

Uimp =   Nominale stootspanning: door de bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven waarde van een 
stoothoudspanning, die het vastgelegde isolatievermogen ten opzichte van transiënte overspanningen aangeeft.

In =   Nominale stroom: door bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven waarde van de stroom 
waarbij rekening wordt gehouden met de nominale gegevens van de bedrijfsmiddelen en de inrichting en het 
gebruik ervan, en die zonder overschrijding van de vastgelegde bovengrenstemperaturen van de verschillende 
componenten van de schakelapparatuurcombinatie onder vastgelegde omstandigheden kan worden gedragen.

Icp =   Niet-beïnvloede kortsluitstroom: begint te stromen wanneer de inkomende kabel van het circuit 
door een geleider met verwaarloosbare impedantie in directe nabijheid van de aansluitingen van de 
schakelapparatuurcombinaties wordt kortgesloten. 

Ipk =   Nominale piekstroomweerstand: door bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven hoogste 
momentwaarde van de kortsluitstroom die onder vastgestelde omstandigheden kan worden verdragen.

Icw =   Nominale korteduurstroomvastheid: door de bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven 
effectieve waarde van de korteduurstroom, aangegeven als stroom en tijd, die onder vastgelegde 
omstandigheden zonder schade kan worden gedragen.

Icc =   Veronderstelde nominale kortsluitstroom: door bouwer van de schakelapparatuurcombinatie 
opgegeven waarde van de niet-beïnvloede kortsluitstroom waartegen een apparaat met een circuit met 
een kortsluitbeveiliging (SCPD) gedurende de totale onderbrekingstijd (geleidingsduur) onder bepaalde 
omstandigheden bestand is. 

InA =   Nominale stroom van schakelapparatuurcombinatie: De nominale stroom van de 
schakelapparatuurcombinatie is de kleinste van:  
-  het totaal van de nominale stromen van de parallel gebruikte voedingen binnen de 

schakelapparatuurcombinatie; 
 -  de totale stroom die met het hoofdrailsysteem in de installatie van de schakelapparatuurcombinatie kan worden 

verdeeld. 
  De stroom moet kunnen worden gedragen zonder dat de temperatuur van de afzonderlijke componenten de 

grenswaarde overschrijdt die in de norm is vastgelegd.
Inc =   Nominale stroom van een circuit: De nominale stroom van een circuit die door de bouwer van de 

schakelapparatuurcombinatie wordt opgegeven, is afhankelijk van de nominale waarden van de afzonderlijke 
elektrische bedrijfsmiddelen in het circuit van de schakelapparatuurcombinatie, van de inrichting en 
van het gebruik. Het circuit moet deze stroom bij afzonderlijk gebruik kunnen geleiden, zonder dat de 
bovengrenstemperaturen van de afzonderlijke componenten de grenzen overschrijden die in de norm zijn 
vastgelegd.

RDF =   Belastingsfactor nominale waarde  
De belastingsfactor nominale waarde is de door de bouwer van de schakelapparatuurcombinatie opgegeven 
procentuele waarde van de nominale stroom waarmee de uitgangen van een schakelapparatuurcombinatie 
langdurig en tegelijkertijd kunnen worden belast. Hierbij wordt rekening gehouden met de wederzijdse thermische 
invloeden.

-  DIN EN 61 439 deel 1, IEC 61 439 deel 1 
Schakelapparatuurcombinatie laagspanning, deel 1: Algemene bepalingen

-  DIN EN 61 439 deel 2, IEC 61 439 deel 2 
Schakelapparatuurcombinatie laagspanning, deel 2: Energieschakelapparatuurcombinatie

-  DIN EN 60 439 deel 3, IEC 60 439 deel 3 
Schakelapparatuurcombinatie laagspanning waarbij elektrotechnische leken toegang hebben tot de bediening  
- installatieverdelers -

-  EN 50 274 
Bescherming tegen onbedoelde rechtstreekse aanraking van gevaarlijke actieve componenten

-  DIN 43 880 
Inbouwapparatuur, afmetingen en bijbehorende inbouwafmetingen

-  DIN EN 61 529, IEC 61 529 
Beschermingsgraad door kast, IP-code

Waarden voor aangenomen belasting

Aantal hoofdcircuits Aangenomen belastingsfactor nominale waarde

2-3 0,9

4-5 0,8

6-9 0,7

10 en meer 0,6

Normen en bepalingen
Combinaties van 
laagspanningsschakelapparatuur 
van Hensel voldoen aan de 
volgende normen en bepalingen:

Terminologische definities
In de norm DIN EN 61 439 
deel 1 worden nominale 
waarden opgegeven voor de 
bouw van laagspannings-
schakelapparatuur.

Belastingsfactor nominale 
waarde RDF  
DIN EN 61 439 deel 2 tabel 101 
Als er tussen de bouwer van de 
schakelapparatuurcombinatie 
en de gebruiker geen afspraak 
bestaat over de werkelijke 
belastingsstroom, mag de 
aangenomen belasting van 
de uitgangscircuits of een 
groep uitgangscircuits van de 
schakelapparatuurcombinatie 
worden gebaseerd op de waarden 
in tabel 101.
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