
Technische informatie 506 - 547

Typelijst 548 - 562

KV-verdeelkasten 134 - 193

3 tot 54 modulen

Installatieverdeler met deur 194 - 297

tot 250 A

Kabelinvoersystemen 484 - 505

DK-kabeldozen 10 - 133

1,5 tot 240 mm²

Inhoud

Mi-energieverdeler 298 - 483

tot 630 A
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made in GERMANY
since 1931

Michael LehrFrank DubberkePhilipp C. Hensel

Hensel – een sterk merk

Met passie en energie zorgen wij voor veilige verbindingen, 

zodat stroom goed wordt verdeeld. 

Zeker wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de elektrische installatie.

Wij winnen als team, omdat iedere medewerker met zijn betrokkenheid, 

passie en inzet, een belangrijk bijdrage levert aan het succes voor onze 

klanten, leveranciers en partners- wereldwijd.

We maken gebruik van onze jarenlange ervaring om continu eisen te blijven 

stellen aan onszelf.

En dat als familiebedrijf - als HENSEL.
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MEER DAN 80 JAAR ERVARING

Energie drijft ons voort

Hensel is een toonaangevende internationale fabrikant

van installatiematerialen- en elektrotechnische 

verdeelsystemen.  Wij zorgen voor een veilige verdeling 

van energie in veeleisende omgevingen. 

Enkele toepassingsgebieden zijn:

Industrie en utiliteit, maritiem en offshore en in fotovoltaïsche 

(PV) installaties. Overal bieden wij veilige oplossingen met 

producten van Hensel. Onze klanten; de elektrotechnische 

installatiebedrijven en paneelbouwers gebruiken de merkpro-

ducten van Hensel en waarderen onze technische expertise.

MODERNE FABRICAGEPROCESSEN ZORGEN 

VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT

Geavanceerde kunststofverwerking en productieprocessen 

voor metaalverwerking zijn de minimale eisen voor onze 

producten om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen.

FAMILIEBEDRIJF
OPGERICHT IN 1931

10 DOCHTERONDERNEMINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

MEER DAN 60 BUITENLANDSE AGENTSCHAPPEN

800 MEDEWERKERS
ELEKTRISCHE INSTALLATIES- EN VERDEELSYSTEMEN
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made in GERMANY
since 1931

WERELDWIJD IN DE BUURT

Hensel heeft een dicht netwerk van verkoopkantoren met 4 vestigingen in Duitsland, 10 dochterondernemingen 

en 60 agentschappen. Zo bieden wij lokale ondersteuning en uitstekende beschikbaarheid, ook in het buitenland.

Hoofdvestiging

Dochterondernemingen

Agentschappen
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SERVICE@HENSEL

Digitaal en onderweg, overal beschikbaar

ENYGUIDE  

DE 3D-CONFIGURATOR VOOR

MI- EN ENYSTAR-VERDEELINRICHTINGEN

De intuïtieve 3D-confi gurator ENYGUIDE ondersteunt 

elektrotechnische specialisten bij het ontwerpen en 

bestellen van HENSEL ENYSTAR en Mi verdeelinrichtingen.

Deze professionele ontwerptool geeft de verdeelinrichting 

nauwkeurig weer als 3D weergave voor eindklant of als 

2D tekening voor de installateur. De gebruiker kan de 

aanzichten zelf eenvoudig aanpassen op alle niveaus van 

uitrusting; binnenwerk, afdekkingen, deuren en deksels.

www.enyguide.nl

APP
SOCIAL MEDIA

GESPECIALISEERDE SEMINARS EN WEBINARS

PORTAAL 61439

HENSEL ON TOUR

CONFIGURATORWEBSITE

VIDEO’S

BEURZEN

ONLINE-TOOLS
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DMSZ

ISO 9001+14001+

50001

Reg.-Nr. 00965

certified according to

GEGARANDEERD DOOR ONS EIGEN GECERTIFICEERDE TESTLABORATORIUM

Hoge standaard voor geavanceerde technologie

MET HENSEL – VEILIGHEID GEGARANDEERD

•  Gegarandeerde kwaliteitsnorm gecertifi ceerd volgens 

DIN ISO EN 9001: 2015 voor alle productielocaties 

van de Hensel Group.

•  Lean processen en effi ciënt ingericht voor de toekomst. 

Voortdurende optimalisatie:

-  Lean management/Hensel PEP-systeem 

(Programma voor Effi ciënte Processen)

•  Veilige fabricageprocessen:

-  Werk- en gezondheidsbescherming

- Energiebeheer volgens DIN EN ISO 50001

- Milieumanagement volgens DIN EN ISO 14001


