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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen van de producten
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(Polypropyleen)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(Polycarbonaat)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / KF .... B / KF .... C 

WP .... /

Onderdelen Mi ... / FP ... / SB

FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC 

(Polycarbonaat) 

met GFS

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..

Deksel Mi ... / SB ... /

Deur en deksel KV ... / KV PC .. /

Deur en rand FP ... /

Scharnierdeksel KG ...

PC 

(Polycarbonaat) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

DP ... / DPC ... / DE ... / K ... / KC ...

KV ... / KG ...

PS (polystyreen) 750 °C V-2 -40 °C / 

+70 °C

+ + + — — 0

Pakking

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 

DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 

KF 10.. / KF 16..

DP ... / DPC ... / DE ... / 

KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... / 

Mi FP ... / FP FG ...

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(Thermoplastisch 

elastomeer)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Pakking

DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 

KF 35.. / KF 50../

K ... / KV ... / KV PC ... /

Mi ... / FP ... / SB ...

PUR 

(Polyurethaan)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA (Polyamide) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (Polyamide) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Pakking

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR

(Polychloropreen 

nitirilrubber)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Zegel - binnendeel

ASS .. 

TPE (Evopreen) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Zegel - buitendeel

ASS .. 

CR (Chloropreen 

rubber)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Pakking

KBM .. / KBS ..

EPDM Ethyleen-

propyleen-dieen-

rubber

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Ste .. PVC (Polyvinyl-

chloride)

650 °C — -20 °C / 

+70 °C

0 0 — — — —

(+ = 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) (MAC) - Maximaal Aanvaarde Concentratie 
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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 

overeengekomen in een bilateraal contract.

De volgende productseries voldoen aan de Richtlijn 2002/95/EG (RoHS):

   DK-kabeldozen

   KV-verdelers 

   Installatieverdelers

   Mi-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-verorde-

ning zullen wĳ  in het kader van onze zakelĳ ke relatie informeren en in individuele gevallen geschikte 

maatregelen afspreken.

Met betrekking tot artikel 33 van de REACH-verordening worden wij op de hoogte gesteld dat onze 

producten en de verpakking geen stoffen bevatten uit de lijst van kandidaten overeenkomstig artikel 

59, lid 1.10 Regeling met een massa-verhouding van> 0,1% (vanaf 21.07.2016).

Verordening (EU) 

nr. 1907/2006

REACH-verordening
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IP  

Technische gegevens
Beschermingsgraad volgens IEC 60529 / DIN VDE 0470 deel 1

Beschermingstypen van elektrische apparatuur

Elektrische apparatuur dienen wegens veiligheidsredenen 

te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 

wordt vervuld door de kasten, die de elektrische apparatuur 

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 

„Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (Beschermingstypen door 

kast - IP-code), vormen de basis voor het bepalen en markeren van 

de beschermingsgraad.

1.  Kencijfer:

Vreemde voorwerpen en bescherming tegen aanraking

Aanvullende letter

Betekenis van het eerste kencijfer

Het eerste kencijfer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescher-

ming 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. 

De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze 

letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauw-

keuriger te specifi ceren. 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 bescher-

ming 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 ge-

houden met de beschermingsgraad tegen vreemde voor-

werpen. 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.

Bescherming tegen 

vreemde voorwerpen

Bescherming tegen 

aanraking

Beknopte omschrĳ ving

IP 0X niet-beschermd niet-beschermd

IP 1X
vaste voorwerpen 

≥ 50 mm Ø
hand aanraking veilig

A
hand aanraking veilig

IP 2X
vaste voorwerpen 

≥ 12,5 mm Ø
vinger aanraking veilig

B
vinger aanraking veilig

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
beschermind tegen

stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

 

IP (International Protection)
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2. Kencijfer: Bescherming tegen water

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. 

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8 IP X9

Geen be-

scherming

Bescherming 

tegen lood-

recht vallend 

druipwater

Bescher-

ming tegen 

incidentele 

waterdrup-

pels, indien 

de kast on-

der een hoek 

van maxi-

maal 15° is 

geplaatst

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescher-

ming tegen 

inwerking bĳ  

tĳ delĳ k on-

derdompelen 

in water

Bescher-

ming bij 

langdurig 

onderdom-

pelen

Bescher-

ming bij 

direct 

schoonspui-

ten (hoge 

druk) en 

hoge water-

temperatuur

9 9 I9 9 99 99 99

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 IP 68 IP 69

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“. 

Dit verouderen geschiedt via een herhaaldelĳ k verhoogde warmtebehandeling.
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Technische gegevens
Beschermingsgraad, afhankelijk van de installatie locatie

Mate van beveiliging IP X 4

Met niet-rechtstreekse waterstralen bij inciden-

tele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in de 

landbouw 

Mate van beveiliging IP X 5

Met niet-rechtstreekse waterstralen bij operati-

onele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in een 

autowasstraat

Mate van beveiliging IP X 5  

een aanvullende overleg met de producent:

Met rechtstreekse waterstralen bĳ  incidentele 

schoonmaakprocedures van behuizingen, bĳ voor-

beeld in slagerĳ en

1.2.  Minimumvereisten voor elektrische apparatuur die 

tegen hoge omgevingsbelasting bestand moet zijn:

"Beschermd buiten"

Behuizing moet worden beschermd tegen neerslag (zoals regen, sneeuw of hagel) 

en tegen direct zonlicht.

"Onbeschermd buiten"

Behuizing kan worden blootgesteld aan neerslag of direct zonlicht.

Bij beide typen inrichtingslocaties moet rekening worden gehouden met de effecten die het klimaat heeft 

op de inrichtingen, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensatie. 

Opmerking voor 

buiteninstallatie:

1. Vereiste

  Beveiliging tegen binnen-

dringen van water voor alle 

elektrische apparatuur 

met de juiste behuizing 

(kenmerknummer)

1.1. Minimumvereiste voor elektrische apparatuur:

Mate van beveiliging

IP X 1  

Mate van beveiliging

IP X 1  

Mate van beveiliging

IP X 3

binnen beschermd buiten onbeschermd buiten

Landspecifi eke 

vereisten moeten 

in acht worden 

genomen!

Vereisten van van de norm NEN1010-702.512.2 (DIN VDE 0100 deel 737) 

Uitwendige invloeden en mate van bescherming 

4.1  Behuizingen moeten zodanig worden gekozen dat rekening wordt gehouden met de

externe invloeden waaraan deze kan worden blootgesteld. De juiste werking en effectiviteit van 

de vereiste mate van beveiliging moet worden gegarandeerd.

Opmerking: Gegevens van de producent!

2.  Vereiste van de 

standaard 

NEN1010-702.512.2 

(DIN VDE 0100 deel 737)
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Technische gegevens
Vorming van condenswater en tegenmaatregelen

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.

Maatregelen tegen 

condenswatervorming

bijv. Mi-verdelers

Ventilatieflens bij extreem 

hoge binnentemperaturen 

of bij gevaar voor 

condenswatervorming voor 

loodrechte montage op 

zijdelingse kastwanden, 

beschermingsgraad IP 44

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 beschermings-

graad?

Condenswater kan hier worden gevormd, 

afhankelĳ k van het weer, hoge luchtvoch-

tigheid, direct zonlicht en temperatuurver-

schillen in vergelĳ king met de wand.

Op plaatsen waar hoge luchtvochtig-

heidsniveaus en grote temperatuur-

schommelingen zĳ n te verwachten, 

zoals wasruimten, keukens, auto-

wasserĳ en, enz.

Vorming van condenswater in buiten installaties, beschermd 

tegen weersinvloeden of onbeschermde buiten installaties:

Vorming van condenswater in 

binnen installaties:

Op welke plaatsen vormt 

zich condenswater?

Systeem ingeschakeld. De interne temperatuur is hoger dan de externe 

temperatuur vanwege het vermogensverlies van 

inbouwapparatuur.

Systeem ingeschakeld. De warme lucht binnen in het omhulsel probeert 

vocht te verzamelen. Dit komt van buiten via de 

pakking, aangezien de omhullingen 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 

accumulatie van 

condenswater in 

kabel dozen:

Bijvoorbeeld DK kabeldozen: 

Open bestaand condenswater-

membraan. De IP 55 bescher-

mingsgraad wordt bereikt 

met montage tegen wand of 

plafond.

Bĳ voorbeeld: DK-kabeldozen
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Technische gegevens
Buitenmaten van conventionele kabeldiameters

Korte aanduiding van kabels

De buitenmaten zĳ n 

gemiddelde waarden van 

verschillende producten.

Kabel-

doo-

rsnede 

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

NAYY

mm²

1x4 6,4-6,6 9-9,1

1x6 6,8-7,2 9-9,5

1x10 8,8-8,4 10-10,2

1x16 9,1-9,9 11-11,2 10,5

1x25 12-12,3  12-13 12

1x35 13-14 13-13,5

1x50 15-16 15,15,5

1x70 16,4-17 16,5-17

1x95 18,5-19 19

1x120 20,5-21 20-20,5

1x150 22,5-23 22-22,5

1x185 24,6-25 25

1x240 27-28 28

1x300 29,7-30 30

2x1,5 8,7  11-12

2x2,5  12-12

2x4  14-15

2x6 15

2x10 16,5-17 11

2x16 18,5-19 12

2x25 23-23,5

2x35

3x1,5 8,2-9,1 11,2-12 13

3x2,5 9,4-10,4 12,2-13 13,5

3x4 10,8-12 14-15 15,5

3x6 12,2-13 15-16 17

3x10 14,7 17-18 19-19,5

3x16 19-20 20,5-21

3x25 24 24-25

3x35 22,6-25,4

3x50 26,5

3x70 29,7-30

3x95 33,8-34,5

3x120 35,8-37

3x150 39,8-40

3x185 46

3x240 51

3x25/16 24,5 25,5-26

3x35/16 28 27-27,5

3x50/25 28,7-29 28,7-29,5

3x70/35 32 33

3x95/50 37, 8-38 38

3x120/70 41 41

3x150/70 45-46 45

3x185/95 50-51 50

3x240/120 57-58 57

3x300/150 64

Kabel-

doo-

rsnede

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

NAYY

mm²

4x1,5 8,8-9,8  12-13 13,2-13,5

4x2,5 10,2-11,3 13,2-14 14,2-14,5

4x4 12,1-13 15-16 16,5

4x6 16,1-17,6 16,3-17 17,5

4x10 19-21,3 18,5-19 19,5-20

4x16 19-21,3 21-21,5 21,4-23 23-24

4x25 23,4-25,8 25,5-26 26 25-26

4x35 25,7-28,5 27,5-28 27,5 28-28,5

4x50 29,8-30,5 29,5 29,5-30

4x70 33,8-34,5 34 35

4x95 38,9-39 38-38,5 39-39,5

4x120 42-42,5 42 43-44

4x150 47,47,5 46 46

4x185 52 51 51

4x240 58 56

4x300 62,4 64-65,5

4x25/16 27,6-28

4x35/16 28,6-29

4x50/25 33

4x70/35 37

4x95/50 43-43,9

4x120/70 47

4x150/70 51

4x185/95 56

4x240/120 62,5-63

4x300/150

5x1,5 9,5-10,3 13-14 14,5

5x2,5  11-12 14,2-15 15,5

5x4 13,2-14,5 16,3-17 17

5x6 14,5-16,1 18-19 18,5

5x10 17,7-19,2 19,5-21 20,5-21 19,3-22

5x16 21,2-23,4 22,4-23 23-23,5 22,5-25

5x25 25,7-28,7 27,5-29 27,1-28

5x35 33,5 33,6-35 30,2-31

5x50 40-41 35-36,2

5x70 42-48 40-44

5x95 50-50,3 45-47

5x120 51,3 49-53

5x150 58,5 56-57,8

5x185 59

5x240 71

7x1,5 10,5-11,5 15,5-15

7x2,5 12,6-13,2 16,5-17

19x1,5 22-22,5

19x2,5 23-23,5

24x1,5 25-25,5

24x2,5 27-27,5

Korte aanduiding van kabels:

NYM  Lichte kabel met 

kunststof mantel

NYY/NAYY  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
Toewijzing van kabelbuitendiameters aan kabelwartels

Normen en bepalingen

De kabelinvoeren van Hensel voldoen aan de volgende normen en bepalingen:

- DIN EN 60423

Buizen voor elektrische doeleinden - Buitenmiddellijnen van buizen voor 

elektrische installaties en schroefdraad voor buizen en hulpstukken

- DIN EN 62444

Metrische kabelinvoeren 

voor elektrische installaties

- IEC 60529

Beschermingsgraden van 

omhulsels (IP-codering)

Kabelwartel

Beschermingsgraad tot IP 66 / IP 67 / IP 69 

Met trekontlasting en contramoer.

Invoertulen ESM

Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden geplaatst in verwijderbare 

afsluitingen. Een contramoer is hierbij niet nodig.

Buisinvoerstuk EDR

Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoerstukken worden geplaatst in verwijder-

bare afsluitingen. Een contramoer is hierbij niet nodig.

Insteektule STM

Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden geplaatst in verwijderbare 

afsluitingen. Een contramoer is hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen EDK

Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden geplaatst in verwijderbare 

afsluitingen. Een contramoer is hierbij niet nodig.

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer

metrisch
min. mm Ø max. mm Ø

4 6 AKM 12

5 10 AKM 16

6,5 13,5 AKM 20

11 17 AKM 25

15 21 AKM 32

19 28 AKM 40

27 35 AKM 50

35 42 AKM 63

2 5 ASS 12

3 10 ASS 16

5 13 ASS 20

8 17 ASS 25

12 21 ASS 32

16 28,5 ASS 40

21 35 ASS 50

20 48 ASS 63

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

Buitendiameters van kabels Kabelinvoer

metrisch
min. mm Ø max. mm Ø

Rohranschluss

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

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

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
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 

slagvastheid aan de hand 

van de IK-code

IK-code

Beschermingsgraad tegen 

mechanische belasting

(slagvastheid)

De conformiteit met de norm EN 50102 / IEC 62262 (Bescherming door de behuizing voor elektrische 

apparatuur (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 behuizingen 

bieden tegen externe mechanische belasting. Hierdoor kan de beschermingsgraad van een behuizing 

tegen mechanische belasting (belastingsenergie in Joule) worden aangeduid. 

HENSEL maakt gebruik van deze norm voor het testen van zĳ n behuizingen. 

IK-Code: Waarde van de belastingsenergie [W] in Joule.
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Technische gegevens
Kwaliteitscontrole

Beschermingsniveau test

(Stofdicht)

volgens DIN EN 60529:

stoftest voor de eerste code 

cijfer 5 en 6

Beschermingsniveau test

(waterdicht)

volgens DIN EN 60529:

water test voor het tweede 

code cijfer 7 (onderdompeling)

code cijfer 6 (waterstralen)

code cijfer 4 (indirect waterstralen)

code cijfer 1 (druipwater)

Valhamertest

(slagvastheid)

volgens DIN EN 60068-2-75

Klemmentest

volgens DIN EN 60998-2-1

Gloeidraadtest 

Brandgedrag volgens 

DIN EN 60695-2-11

test met gloeidraad

Klimakast

Test volgens DIN EN 60068-1

Bestendigheid van materialen

tegen omgevingsinvloeden.

zoals: warmte, kou en vocht

Zoutneveltest

(Corrosiebescherming)

volgens DIN EN 60068-2-11
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Technische gegevens
Kwalifi catie van N- en PE-geleiders per schakeling,

  Klemtechnologie

Kwalifi catie van N- en 

PE-geleiders per 

schakeling

Fasegeleider ≤ 16 mm2 als fasegeleider

Fasegeleider > 16 mm2 1/2 fasegeleider doorsnede, echter ten minste 16 mm2 

 (niet EMC-compatibel)

In gebouwen met een hoge AC-belasting of bronnen van harmonische spanningen 

(elektronische ballast 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 stroom voerende capaciteit.

Voedingsklem Mi VE 120, 4-polig

Mi VE 125, 5-polig

Mi VE 240, 4-polig

Mi VE 245, 5-polig

Mi VE 302, 2-polig

Mi VE 303, 3-polig

Mi VE 304, 4-polig

Nominaal 

aansluitvermogen
150 mm2 240 mm2 300 mm2

Nominale stroom 250 A 400 A 630 A

Klemmen per pool 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

Flexibel koper  Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 100 tot Mi VS 630 Mi VS 630

Voor het juist aansluiten van aluminium kabels, zie hoofdstuk Techniek.

Klemmen voor 

binnenkomende 

kabels

2-5-polig, 

voor koperen en aluminium1) geleiders, voor inbouw in Mi-ledige kasten 

grootte 2 t/m 8, compleet op inbouwplaat 

300 x 300 mm, met bevestigingsschroeven.

Internationale

aanduidingen van typen 

geleiders

r (rigid) = stijf f (fl exible) = fl exibel

sol (solid) = massief s (soepel) = meerdraads

ronde geleiders sectorvormige 

geleiders

ronde geleiders sectorvormige 

geleiders

fl exible geleiders

RE (rond 

massief)

SE (sectorvormige, 

massief)

RM (rond 

meerdraads)

SM (sectorvormige, 

meerdraads)
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Aan de M 10 aansluitingen kunnen aansluitklemmen voor 

railkoper VA 400 of direct aansluitklemmen DA 240 voor 

de aansluiting van fl exibel railkoper of Cu-Alu geleiders 

worden toegepast. 

Algemene 

klemtechnologie

Technische gegevens
  Klemtechnologie

Geïnstalleerd in het 

apparaat:

Verbin-

dings-

klem

NH-

mespatroon-

lastscheider

Last-

schakelaar 

Vermogens-

schakelaar

Trekbeugelklemmen 

direct-aansluit klem

Mi NK 1 NH 00C/125 A

NH 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 NH 00/125 A

Dubbele aansluiting voor 

koperen geleiders tot 

35 mm2  voor het onder-

ling verbinden van de 

NH onderdelen

Mi NK 3 NH 00/125 A

Klem met dubbele 

aansluiting voor koperen 

geleiders tot 70 mm2  na 

gebruik van de snelklem, 

aansluiting met kabel-

schoen 8 mm. 

160 A

Aansluiting met schroef 

M 10/M 20

Mi NK 4 M10  NH 1/250 A

M10  NH 2/400 A

M12  NH 3/630 A

M 10 

250/400 A

M 12 630 A

M 10 

400/630 A
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Technische gegevens
  Klemtechnologie

FIXCONNECT®-

insteekklemmen

Aantal geleiders per pool

Klemmstelle max.

aantal

van - tot max. max.

aantal

van - tot max.

Kooiklemmen 25 mm²

Aandraaimoment 2 Nm

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

Bij gebruik zonder adereindhuls dient de klem, bij 

invoer van de kabel met gereedschap te worden 

geopend

}Getest als aansluit-

klem voor verschil-

lende kabels met 

dezelfde diameter 

voor gebruik in 

hetzelfde circuit.

Aansluitvermogen van 

PE- en N-klemmen voor 

koperen geleiders

Nominaalstroom: 75 A   
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Technische gegevens
  Klemtechnologie

FIXCONNECT®-insteekklem: PE-klem 

 tot 4 mm2    tot 25 mm2

4x4 mm2 1x25 mm2

4x4 mm2 2x25 mm2

8x4 mm2 2x25 mm2

12x4 mm2 3x25 mm2

16x4 mm2 4x25 mm2

24x4 mm2 6x25 mm2

32x4 mm2 8x25 mm2

Aantal aansluitingen en doorsnedes van FIXCONNECT®-insteekklem

FIXCONNECT®-insteekklem: N-klem

tot 4 mm2   tot 25 mm2 Insteek-

brug

4x4 mm2 1x25 mm2

4x4 mm2 2x25 mm2

8x4 mm2 2x25 mm2

12x4 mm2 3x25 mm2

16x4 mm2 4x25 mm2

24x4 mm2 6x25 mm2

32x4 mm2 8x25 mm2

N-klem

PE-klem
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Technische gegevens
Aandraaimoment

De juiste contactdruk is van groot belang bij 

aansluitklemmen. Deze wordt gemaakt door het 

aandraaien van de schroef op het juiste moment. 

De aansluitklem kan alleen een goede en zekere 

stroomoverdracht garanderen, als deze op het 

juiste aandraaimoment wordt vastgezet.

Afhankelijk van de grootte en het type aansluitklem 

is het aandraaimoment vastgesteld.

Alleen het juiste aandraaimoment zorgt voor een 

betrouwbare klemverbinding!

De veerspanning van het contact wordt ingesteld 

met het opgegeven aandraaimoment. Zo wordt 

de vereiste contactdruk gegenereerd en is de 

veerkracht die door het ontwerp worden verschaft 

mogelijk gemaakt. Een te hoog aandraaimoment 

vernietigt de veerkracht.

Als het aandraaimoment te laag is, is de contact-

druk niet toereikend en is er een los contact of een 

slechte verbinding.

Alleen het juiste aandraaimoment 

zorgt voor een betrouwbare verbinding! 

Het optimale 

aandraaimoment

Geleider

Aandraaimoment 

in de klemschroef

Stroom

Railsysteem

Trekkracht in 

de beugel

Nm

F

V
e
e
rk

ra
c
h
t

Werkwijze bij klemmen met stalen kooi.

Duurzame verbinding door een optimaal aandraaimoment en veerdruk

Klem type Ingebouwd in 

kabeldozen

Aanslui-

tingen 

per pool

Geleider-

doors-

nede 

mm² en 

kabeltype

Aantal 

aanslu-

itbare 

aders

Aandraai-

moment

Nominaal-

stroom

Aansluit-

vermogen

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, 

DK 0202 R, DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

2 4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,

DK 0404 R, DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

2 6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

2 10 sol/f

6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

Voorbeeld van aandraaimomentT
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Technische gegevens
Andraaimoment

Het aandraaimoment staat direct op de aansluiting van het component of 

aansluitklem in Nm aangegeven.

De opgave van het aandraaimoment staat direct 

op de aansluitklem of componenten.

Afmeting Aandraaimoment MA (Nm) voor sterkteclassifi catie

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Tabel:

Aandraaimoment voor stalen 

schroeven met schroefdraad

Aandraaimoment voor stalen schroeven met schroefdraad

Aandraaimomenten voor stalen bouten met maatvoering volgens 

DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...

Railklemmen

Het aandraaimoment staat aangegeven 

op de aansluitklem in Nm.

NH-mespatroonlastscheider

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de onderkant van de 

zekeringhouder genoteerd.

Schakelaar of 

vermogensautomaat

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de zijkant van de 

schakelaar genoteerd.
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Technische gegevens
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 eigenschap van aluminium als geleider is dat 

het oppervlak van de kabel direct oxideert als deze 

in contact komt met zuurstof. De oxidatie zorgt 

voor een hogere overgangsweerstand waardoor 

de verbinding opwarmt. In het ergste geval kan 

dit leiden tot brand. 

Ondanks deze eigenschap kunnen aluminium 

kabels worden aangesloten als de aansluitklem 

hiervoor geschikt is.

Bij het aansluiten dient de juiste werkwijze te 

worden gehanteerd.

Klemmen van aluminium 

kabels

I. Chemische basisprincipes

4.   Deze werkwĳ ze moet ook worden gevolgd 

wanneer de ader uit de klem wordt gehaald en 

weer in de klem wordt bevestigd.

3.  Vanwege de neiging tot lostrekken van alumini-

um moeten de klemmen voor inbedrĳ fstelling en 

na de eerste 200 bedrĳ fsuren opnieuw worden 

aangedraaid (let op het draaimoment).

III.  Vakkundige voorberei-

ding en behandeling van 

aluminium kabels

1.  Schraap voorzichtig, bĳ voorbeeld met een mes, 

de oxidelaag van het uiteinde van de ader. 

Gebruik geen vĳ l, schuurpapier of borstel!

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

uiteinde van de ader met een zuur- en alkalivrĳ  

vet, bĳ voorbeeld vaseline, worden ingesmeerd. 

Hierna dient de ader direct in klem te worden 

gestoken

1.  De fabrikant van de klemmen dient aan te geven 

of deze geschikt is voor aluminium kabels. 

Hierdoor weet u zeker dat de klem geschikt is 

voor uw toepassing.

2.  Klemmen voor aluminium kabels hebben een 

aangepaste vorm, het oppervlak is zo gevormd 

dat deze de vetlaag en een zeer kleine laag 

oxidatie geen probleem vormen.

De geschiktheid van klemmen voor aluminium kabels moet bevestigd worden door de 

klemfabrikant.

II.   Keuze van geschikte 

klemmen voor het 

aansluiten van 

aluminium kabels
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Technische gegevens
Diameter van geïsoleerde leidingen

Overbelasting- en kortsluiting

Beveiligings-

inrichtingen

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 

geïsoleerde kabels in 

schakelinstallaties

Het bepalen van de diameters voor de geleiders binnen de schakelinstallaties is volgens IEC 61439 

de verantwoordelĳ kheid van de fabrikant.

Wĳ  bevelen diameters aan in relatie tot de voorgeschakelde beveiligingsinrichtingen.

De waarden van tabel 1 hebben betrekking op de buitenkabels.

De aanwĳ zingen voor bedrading bĳ  apparaten (bĳ v. aansluitdiameter min. ... mm²) moeten met voor-

rang worden nageleefd.

De voor het verzamelrailsysteem voorgeschakelde beveiligingsinrichting F0 zorgt noch voor 

overbelasting 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

Alle kabels moeten beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting.

De maatvoering volgens tabel 1 gaat uit van een voorgeschakelde beveiligingsinrichting tegen 

overbelasting 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 kort-

sluitingsbeveiliging

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

��

����
���

��

���
����

	����������������kortsluitveilig

T
e

c
h

n
is

c
h

e
 i
n

fo
rm

a
ti

e



526 | www.hensel-nederland.nl

Inbouwapparatuur ingebouwd in standaard behuizingen Grootte van 

de zekering

Nominale 

stroom van 

de appara-

tuur

Vermogens-

dissipatie 

van het 

ingebouwde 

apparaat 

per pool bij 

nominale 

stroom

Zekeringhouder met bodemmontage

Mi 4... NH 00 160 A 4,2 W

Mi 4... NH 1 250 A 4,4 W

Mi 4... NH 2 400 A 7,0 W

Zekeringhouder met bodemmontage

FP 4... NH 00C 125 A 1,7 W

FP 4... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5... NH 00 160 A 2,6 W

Mi 5... NH 1 250 A 4,7 W

Mi 5... NH 2 400 A 7,3 W

Mi 5... NH 3 630 A 12,0 W

Lastschakelaar

Mi 7103, Mi 7104, FP 5101, FP 5103 - 63 A 2 W

Mi 7213, Mi 7214, FP 5102, FP 5104 - 100 A 3 W

FP 5201, FP 5202 - 125 A 1,8 W

Mi 7256, Mi 7257, Mi 7456, Mi 7457 - 160 A 3 W

FP 5211, FP 5213 - 160 A 3 W

Mi 7455, Mi 7454, FP 5312 - 250 A 5,8 W

Mi 7445, Mi 7846 - 400 A 10,8 W

Mi 7665, Mi 7865, Mi 7866 - 630 A 30,9 W

Omschakelaar

Mi 7481 - 160 A 3 W

Mi 7882 - 250 A 5,8 W

Vermogensschakelaar

Mi 7431 - 160 A 13,95 W

FP 5216 - 160 A 13,95 W

Mi 7432 - 250 A 18,75 W

FP 5325 - 250 A 18,75 W

Mi 7434 - 400 A 19,2 W

Mi 7836 - 630 A 39,69 W

Technische gegevens
Inbouwapparatuur op montageplaat

Wattverliezen

Leeg railsysteem zonder componenten Nominale stroom 

railsysteem

Vermogensverlies 

= dissipatie van het 

railsysteem bij 

nominale stroom

Railsysteem, lengte 1 m, 5-polig

FP 3212, FP 3402, Mi 6.52, Mi 6.57, Mi 6202, Mi 6203 250 A 42,7 W/m

Mi 6.55, Mi 6.58, Mi 6204, Mi 6205 400 A 63,8 W/m

Mi 6.56, Mi 6.59, Mi 6206, Mi 6207 630 A 102,3 W/m
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Inbouwapparatuur ingebouwd in standaard behuizingen Grootte 

van de 

zekering

Nomi-

nale 

stroom 

van de 

appara-

tuur

Vermogens-

dissipatie van 

het ingebou-

wde apparaat 

per pool bij 

nominale 

stroom

Zekeringhouder op railsysteem

Mi 6212, Mi 6422, Mi 6432, Mi 6461, 

Mi 6213, Mi 6423, Mi 6433, Mi 6462,

Mi 6214, Mi 6424, Mi 6436, Mi 6463,

Mi 8020, Mi 8025, Mi 8030, Mi 8035, Mi 8040, Mi 8045, 

Mi 8050, Mi 8055, Mi 8070, Mi 8075, Mi 8080, Mi 8085, Mi 8090, Mi 8095

NH 00 160 A 4,6 W

Mi 6472, Mi 6474, Mi 6475,

Mi 8322, Mi 8326, Mi 8333, Mi 8336

NH 1 250 A 7,3 W

Mi 6476, Mi 6477 NH 2 400 A 18,6 W

Zekeringhouder op railsysteem

FP 3226, FP 3426 NH 00C 125 A 4,6 W

Mi 6226, Mi 6265, Mi 6426, Mi 6436, Mi 6465, Mi 6632, Mi 6642, 

Mi 6227, Mi 6266, Mi 6427, Mi 6437, Mi 6466, Mi 6634, Mi 6644,

Mi 6228, Mi 6267, Mi 6428, Mi 6438, Mi 6467, Mi 6636, Mi 6646,

Mi 8124, Mi 8125, Mi 8824, Mi 8825, Mi 8834, Mi 8835

NH 00 160 A 5,9 W

Mi 6478, Mi 6479, Mi 6480 NH 1 250 A 8,6 W

Zekeringhouder op railsysteem

Mi 3273, Mi 3270, Mi 3470, Mi 3473, Mi 3274, Mi 3271, Mi 3471, 

Mi 3474, Mi 3275, Mi 3272, Mi 3472, Mi 3475
DII 25 A 0,4 W

Mi 3283, Mi 3280, Mi 3480, Mi 3284, Mi 3281, Mi 3481, Mi 3285, 

Mi 3282, Mi 3482
DIII 63 A 3,3 W

FP 3235, FP 3435, D02 63 A 2,0 W

Mespatroonlastscheider op railsysteem

Mi 3266, Mi 3267 D02 63 A 3,5 W

Technische gegevens
Inbouwapparatuur op railsysteem

Wattverliezen

Apparaten zijn geschikt tot een maximale vermogens dissipatie van de zekeringen. 

NH 00 12 W

NH 1 23 W

NH 2 34 W

Let op: Opgave vermogens dissipatie fabrikant navolgen.  
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Technische gegevens
Terminologie verdeelinrichtingen

Terminologische defi nities

In de norm IEC 61 439 deel 1 

worden nominale 

waarden opgegeven voor de 

bouw van verdeelinrichtingen.

Nominale spanning (Un)

Door de fabrikant opgegeven maximale nominale

waarde van de wisselspanning (effectief) of 

gelĳ kspanning van het hoofdstroomcircuit in de 

verdeelinrichting.

Nominale bedrĳ fsspanning (Ue) (van het 

circuit van een verdeelinrichting)

Door de fabrikant opgegeven spanningswaarde 

die, gecombineerd met de nominale stroomsterkte, 

het gebruik bepaalt.

Nominale isolatiespanning (Ui)

Effectieve houdspanning die door de fabrikant is 

opgegeven voor één of meerdere componenten 

die kenmerkend is voor het langdurige 

isolatievermogen.

Nominale stootspanning (Uimp)

Door de fabrikant opgegeven stoothoudspanning 

die het vastgelegde isolatievermogen opgeeft ten 

opzichte van transiénte overspanningen.

Nominale stroomsterkte (In)

Door de fabrikant opgegeven stroomstrekte waarbĳ  

rekening wordt gehouden met de nominale gege-

vens van de componenten en de verdeelinrichting. 

Deze waarde kan worden gehanteerd zonder dat 

er overbelasting ontstaat door te hoge temperatu-

ren.

Onbeïnvloede kortsluitstroomsterkte (Icp)

Stroomsterkte die ontstaat wanneer de inkomende

 kabel van het circuit door een geleider met 

verwaarloosbare impedantie in directe nabĳ heid 

van de aansluitingen van de verdeelinrichting wordt 

kortgesloten. 

Nominale stootstroomvastheid (Ipk)

Door de fabrikant opgegeven hoogste kortsluit-

stroom die onder vastgestelde omstandigheden 

vastgesteld is.

Nominale kortstondige stroomvastheid (Icw)

Door de fabrikant opgegeven effectieve waarde 

van de kortstondige stroom, aangegeven met 

stroom en tĳ d die onder vastgestelde omstandig-

heden zonder schade kan worden gedragen.

Toegekende nominale 

kortsluitstroomsterkte (Icc)

Door de fabrikant opgegeven waarde van de onbe-

invloede kortsluitstroom waartegen een apparaat 

met een kortsluibeveiliging (SCPD) gedurende de 

totale onderbrekingstĳ d (geleidingsduur) onder 

bepaalde omstandigheden bestand is.

Nominale stroomsterkte van de 

verdeelinrichting (InA)

De nominale stroom van een verdeelinrichting is de 

laagste waar van: 

-  de som van de nominale stroomsterkte van 

parallel gebruikte voedingen binnen de 

verdeelinrichting 

-  de totale stroomsterkte die het hoofdrailsysteem 

kan verdeler in de verdeelinrichting 

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 

fabrikant is opgegeven is afhankelĳ k van de 

nominale waarden van de afzonderlĳ ke 

componenten in de verdeelinrichting. Het circuit 

moet deze stroom bĳ  afzonderlĳ k gebruik kunnen 

geleiden zonder overbelasting van de temperaturen 

(volgens opgaven van de norm).

Nominale belastingsfactor (RDF)

De nominale belastingsfactor is de door de 

fabrikant van de verdeelinrichting opgegeven 

procentuele waarde van de nominale stroomsterkte 

waarmee de uitgangen van een verdeelinrichting 

langdurig en tegelĳ kertĳ d kunnen worden belast, 

waarbĳ  rekening wordt gehouden met de weder-

zĳ dse thermische invloeden.
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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 verdeel-

inrichting nauwkeurig weer in 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.

ENYGUIDE - 
De 3D-confi gurator 
voor Mi- en ENYSTAR-
verdeelinrichtingen

ENYGUIDE - 3D-CONFIGURATOR: 
www.enyguide.nl
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Verdeelinrichting als BLACK BOX met de 4 gebruiker kenmerken conform EN 61439-2, -3

Mi-Energieverdelers

Modulaire, dubbel 

geïsoleerde behuizingen, 

met beschermingsgraad 

IP 65,

voor de constructie 

van verdeelinrichtingen 

(PSC) tot maximaal 

630 A, conform 

IEC 61439-2

Modulaire, dubbel 

geïsoleerde behuizingen, 

met beschermingsgraad 

IP 66,

voor de constructie 

van verdeelinrichtingen 

(PSC) tot maximaal 

250 A, voor bediening 

door leken conform 

IEC 61439-3

ENYSTAR

Installatie en

omgevings-

condities 

Aansluiting op 

het openbare 

elektriciteitsnet

Ontwerpen van een genormaliseerde verdeelinrichting

De nieuwe IEC 61439, de standaard voor de constructie van verdeelinrichtingen, bevat wijzigingen die van invloed zijn op het ontwerpen 

van verdeelinrichtingen. Bovendien krijgt de producent van een verdeelinrichting er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij.

Bepalend voor het optimaal functioneren van een verdeelinrichting onder bedrijfsomstandigheden is de juiste classifi catie en confi guratie 

van de verdeelinrichting. Daarom wordt de verdeelinrichting beschouwd als BLACK-BOX met vier gebruiker kenmerken. 

De producent van de verdeelinrichting dient de juiste ontwerpcriteria vast te stellen voor een goede uitvoering.

Bediening en 

onderhoud

Elektrische circuits 

en verbruikers

Ontwerpen van een verdeelinrichting rekening houdend met de vier gebruiker kenmerken:

Omstandigheden op de locatie van 

installatie/omgeving

- Installatie locatie

-  Speciale vereisten voor gebruik in 

commerciële en industriële toepassingen

Bediening en onderhoud

-  Bediening (van het apparaat) door leken - 

niet opgeleide personen

-  Toegang en bediening uitsluitend door opgeleide 

personen (elektriciens)

Aansluiting op het openbare 

elektriciteitsnet

-  Nominale spanning van de voeding

-  Nominale waarden transformator

-  Geschatte korte tĳ d houdstroom

Elektrische circuits en verbruikers

- Rating van uitgaande circuits

-  Bepaling van de thermische vermogensafname

-  Bepaling van de nominale diversiteitsfactor (RDF)
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Installatie / omgevingscondities

Aanvullende specifieke eisen voor gebruik in commerciële en industriële omgeving:

•  Installatie (robuust materiaal voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden)

• Beschermingsgraad, Beschermingsklasse, slagvastheid

• UV-bestendigheid

• Chemische bestendigheid

•  Corrosiebestendigheid (materiaal dat bestand is tegen corrosie door vocht of industriële processen)

Stroombelasting en 

opwarming van een 

verdeler zijn gerelateerd.

De stroombelasting van een verdeler is afhankelijk van de grootte en de gebruikte inbouwapparatuur.

Met het stijgende afgenomen vermogen stijgt de temperatuur in een verdeler.

De maximale toelaatbare verwarming voor verdelingen tot 630 A kan worden verkregen 

door berekeningsmethoden volgens IEC 61439-1 sectie 10.10.4.2.1c.

I 
=

 S
tr

o
o

m

Temperatuur °C

Met stijgende afgenomen 

vermogen stijgt de 

temperatuur in een verdeler.
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Bescherming tegen direct contact volgens IEC 61439-1 "Algemene eisen"

Het volgende wordt in acht genomen overeenkomstig punt 8.4.2.3:

1.  Afdekkingen voor onbeschermde delen of behuizing moet ten minste de mate van bescherming 

IP XXB (vinger veilig) te hebben.

2.  Als een afdekking van actieve onderdelen moeten worden verwijderd of de behuizingen moeten 

worden geopend, moet dit alleen mogelijk zijn met een sleutel of ander gereedschap.

Dit geldt ook voor het verwijderen van deksels als er geen afdekkingen achter zitten.

Andere regelgeving, zoals, Bijv. De DGUV-regeling 3 Elektrische installaties en bedieningsapparatuur 

(BGV A 3) moeten ook in acht worden genomen.

Apparaten die alleen door een 

elektricien mogen worden 

gebruikt, moeten in een apart 

gebied worden geplaatst, dat 

alleen d.m.v. gereedschap 

kan worden geopend

Apparatuur bedienbaar 

door leken achter deur met 

handsluiting

Bediening door leken

Vereisten volgens IEC 61439-3:

1.   Bediening van installatieautomaten, zekeringen 

tot 63A, schakelaars en besturingscomponen-

ten. Componenten achter deuren met hand-

sluiting

2.  Complete afscherming IP XXC: Andere schakel-

apparaten moeten worden geïnstalleerd achter 

afzonderlijke deksels of deuren, die alleen door 

middel van een gereedschap kunnen worden 

geopend. Optioneel kan een deurslot ook wor-

den gebruikt voor vergrendelingsdoeleinden.

De volgende compartimenten zijn alleen 

bestemd voor elektrotechnici:

  Voedingscompartiment

  Voorbeveiligingen

  Afgaande klemmen

Deze compartimenten zijn alleen te 

openen d.m.v. gereedschap bediening 

Toegang en bediening uitsluitend door opgeleide personen (elektriciens)

Afscherming BGV A3

Bediening en onderhoud
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Aansluiting op het elektriciteitsnet

EN 61439-1 hoofdstuk 5.3.1 

Nominale stroom van de verdeelinrichting (InA) 

De nominale stroom van de verdeelinrichting  (InA) is de maximaal toegestane laststroom waarvoor de  verdeelinrichting 

is ontwikkeld en die kan worden verdeeld. Deze is kleiner dan de som van de nominale stroomwaarden van de 

ingaande circuits binnen de parallel bediende inrichting en de totale stroom die de hoofdrailverbinding kan verdelen 

binnen de specifieke inrichting.

De nominale stroom van de invoer (InA) bedraagt conform EN 61439-1 deel 10.10.4.2.1c, 80% van de 

nominale stroom van het ingebouwde apparaat in de invoer of de railverbinding. 

De nominale stroom van de verdeelinrichting  (InA) wordt bepaald op basis van de nominale stroom van 

het ingebouwde apparaat in de invoer of de railverbinding.

Voorbeeld 

Railsysteem voeding:

Bepaling van de 

nominale stroom van 

de verdeelinrichting InA:

Nominale stroom 

van railsysteem  = 400 A

waarvan 80 % 

(400 A x 0,8)             =  320 A

Nominale stroom van 

de spannings-

schakelinrichting:   InA = 320 A

Nominale stroomwaarden en kortsluitingsstoomwaarden van standaard transformators:

PS (kVA) = Schĳ nbaar 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 =
PS

IK =
IN

∙ 100
√
–
3xUN UK(%)

Transformator-ratings

Nominale 

spanning UN

230/400 V 400/690 V

Kortsluit-

spanning UK 4% 6% 4% 6%

Nominaal 

vermogen SN

Nominale 

stroom IN

Kortsluitstroom IK" Nominale 

stroom IN

Kortsluitstroom IK"

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

  50   72 1805 - 42 1042

100 144 3610 2406 84 2084 1392

160 230 5776 3850 133 3325 2230

200 280 7220 4860 168 4168 2784

250 360 9025 6015 210 5220 3560

315 455 11375 7583 263 6650 4380

400 578 14450 9630 336 8336 5568

500 722 18050 12030 420 10440 7120

630 910 22750 15166 526 13300 8760
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Aansluiting op het elektriciteitsnet 

bepalen van de kortsluitvastheid ICW

Er moet een zodanige verdeelinrichting worden gebouwd, dat 

deze bestand is tegen thermische en dynamische belastingen 

als gevolg van kortsluitstroom. De maximale kortsluitstroom bĳ  

het aansluitingspunt van een constructie moet op locatie 

worden bepaald. 

De paneelbouwer moet de korteduurstroom Icw van het 

aansluitpunt in zĳ n documentatie specifi ceren, bĳ v. in het 

circuitschema of technische documentatie. 

De originele fabrikant van de verdeelinrichting,  

bĳ v. HENSEL, is verantwoordelĳ k voor verifi catie van de 

kortsluitbestendigheid van de systeemcomponenten, 

bĳ v. de Icw waarde van de railverbindingen.

De kortsluitbestendigheid wordt bepaald op basis van de 

waarden IK", Icw, Icp, Icu.

Stap 1: 
Bepalen van het transformatorvermogen en bepalen van 

de waarde IK" 

De IK" waarde kan worden bepaald door tabel 1 te lezen.

Daarnaast wordt IK" berekend op basis van de volgende formule:

Sr ∙ 100

 3 ∙ UN ∙ uK 

IK" =

IK" in kA

Sr in kVA
UN in V

uK in %  

Transformator

Sr = 250 kVA  zie identifi catieplaatje

UN = 400 VAC  zie identifi catieplaatje

IN = 360A  zie tabel 1

IK" = 9,025 kA  zie tabel 1

Type apparaat

in HENSEL verdeelkasten

Kortsluitbestendigheid 

Railverbinding 250 A / 400 A ICW =15kA / 1s

NH-zekerings-lastschakelaar 250 A ICC = 50kA

Veiligheidsschakelaar 250A / 400A ICU = 50kA

Lastschakelaar 160 A ICC = 50kA

MCCB 160 A / 250 A
ICS = ICU = 8 kA / 690 V AC

ICS = ICU = 36 kA / 415 V AC

Andere waarden kunt u opvragen bĳ  de originele fabrikant of 

opzoeken in de hoofdcatalogus van HENSEL!

Tabel 2:  De kortsluitbestendigheid van in 

HENSEL verdeelkasten geïnstalleerde apparaten

Tabel 1: 

Uittreksel uit de hoofdcatalogus van HENSEL

Nominaal 

vermogen 

van de 

transformator

Nominale 

stroom bĳ  

nominale 

spanning 

Un=400 V AC

Initiële kort-

sluitstroom 

bĳ  uk = 4%

Initiële kort-

sluitstroom 

bĳ  uk = 6%

Sr in kVA IN in A IK" in kA IK" in kA

100 144 3,610 2,406

160 230 5,776 3,850

250 360 9,025 6,015

315 455 11,375 7,583

400 578 14,450 9,630

HVK = hoofdverdeelkast

OVK = onderverdeelkast

IK"

UN = 400 VAC

Transfor-
mator

Voorbeeld:
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439 

Bepalen van de 

korteduurstroom (Icw) HVK Bepalen van de 

korteduurstroom (Icw) OVK

Stap 2:
Bepalen van de korteduurstroom Icw van een circuit van de 

hoofdverdeelkast (HVK)

Bepalen van de laagste korteduurstroom Icw van het in de 

hoofdverdeelkast geïnstalleerde apparaat

Laagste waarde van de apparaten: ICC / ICU = 50 kA 

Laagste waarde van de railverbindingen: ICW = 15 kA

 ICW (HVK) = 15 kA

 ICW (HVK) ≥ IK" 

 15kA ≥ 9,025 kA

In HVK geïnstalleerde apparaten ICW of ICU

Veiligheidsschakelaar 400 A ICU = 50kA *

Railverbindingen 400 A Icw = 15kA / 1s *

MCCB 250A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

*zie tabel 2

Stap 3:
Bepalen van de korteduurstroom Icw van een circuit van de 

onderverdeelkast (OVK)

Bepalen van de laagste korteduurstroom Icw van het in de 

onderverdeelkast geïnstalleerde apparaat

Laagste waarde van de apparaten: ICC / ICU = 50kA 

Laagste waarde van de railverbindingen: ICW = 15kA

als volgt: ICW (OVK) = 15kA

 ICW (OVK) ≥ IK"

 15 kA ≥ 9,025 kA 

In OVK geïnstalleerde apparaten ICW 

Veiligheidsschakelaar 250 A ICU = 50kA *

Railverbinding 250 A Icw = 15kA / 1s *

MCCB 160A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

*zie tabel 2

De kortsluitbestendigheid van de constructie is het resultaat van 

de kortsluitbestendigheid van de geïnstalleerde uitrusting en 

railverbindingen. 

De originele fabrikant, bĳ v. HENSEL, specifi ceert deze waarden 

in de technische gegevens.

De betreffende laagste waarde is bepalend voor de maximale 

korteduurstroom Icw van de hoofdverdeelkast.

De paneelbouwer moet deze waarde specifi ceren in de 

documentatie van de constructie!

De korteduurstroom (ICW) moet voldoen aan de volgende eisen:

ICW(OVK) ≥ Icp(HVK)

De korteduurstroom (ICW) van de onderverdeelkast wordt op 

dezelfde wĳ ze bepaald als voor de hoofdverdeelkast.

De betreffende laagste waarde van de apparaten is 

bepalend voor de maximale korteduurstroom Icw van de 

onderverdeelkast. De paneelbouwer moet deze waarde 

specifi ceren in de documentatie van de constructie!

De geschatte korte tĳ d houdstroom ICW van de HVK moet 

gelĳ k zĳ n aan of groter dan de kortsluitstroom IK" van de 

transformator:

Icw (HVK) ≥ IK" (transformator)

In deze analyse wordt de kabeldemping tussen de  transformator 

en de HVK niet meegenomen. De kabeldemping kan duiden op 

een afname van de kortsluitstroom IK". De verwachte 

kortsluitstroom Icp op de installatielocatie van de HVK is vanwege 

de kabeldemping kleiner dan IK" van de transformator.

Icp is de verwachte kortsluitstroom op de installatielocatie van 

de constructie bĳ  de ingaande aansluitklemmen. De (Icp) waarde 

wordt berekend op basis van transformator- en kabelgegevens

(lengte, doorsnede). Hierbĳ  wordt de kabeldemping als gevolg 

van afstand en gerelateerde kabellengte tussen de transformator 

en het onderverdeelbord (OVK) in aanmerking genomen. 

De kabeldemping vermindert de IK" waarde van de transformator.

Icw(OVK) ≥ Icw(HVK) > Icp ≥ IK" (transformator)

Als er geen berekening mogelĳ k is, kan als waarde Icp = IK" worden 

aangenomen. 

400 A

ICWIcp

250 A

ICWIcp

HVK OVK

Hoofdverdeelkast (HVK) Onderverdeelkast (OVK)

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Route van de kortsluitstroom vanaf de transformator tot aan de kortsluiting
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Nominale stroom van een uitgaand circuit (InC)

Voorbeeld 1: 

Voorbeeld  

bedrĳ fsstroom IB: 180 A

180 A : 0,8 = 225 A

De nominale stroom van het 

geïnstalleerde apparaat moet 

ten minste 225 A bedragen. 

Het volgende formaat voor 

MCCB is 250 A.

  Eerst wordt het geïnstalleerde apparaat van de uitgangscircuits geselecteerd op basis van de 

elektrische functie, zoals zekeringen, veiligheidsschakelaars, lastschakelaars, etc.

  Vervolgens wordt de beknopte lĳ st gebaseerd op de nominale stroom van de circuits (Inc).

De nominale stroom van het circuit (Inc) mag niet meer bedragen dan 80% van de nominale stroom van 

het geïnstalleerde apparaat, EN 61439-1 deel 10.10.4.2.1c.

 -  Als een bedrĳ fsstroomwaarde (IB) wordt gespecifi ceerd, moet de nominale stroom van het geïnstal-

leerde apparaat worden berekend. 

Dit is het resultaat van de deling van de bedrĳ fsstroom en factor 0,8 conform EN 61439 (Voorbeeld 1).

 -  Als er geen bedrĳ fsstroom (IB) is gespecifi ceerd, wordt er een installatieapparaat geselecteerd en 

wordt de nominale stroom van het circuit (Inc) berekend (Voorbeeld 2)

Voorbeeld 2: 

Voorbeeld apparaat keuze: 

MCCB: 250 A

250 A x 0,8 = 200 A

De maximale nominale 

stroom van het circuit 

Inc is 200 A.

EN 61439-1 hoofdstuk 5.3.2 

Nominale stroom van een circuit Inc

"De Inc is de waarde van de stroom die kan worden uitgevoerd door alleen dit belaste circuit onder normale 

gebruiksomstandigheden." 
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Tabel 101 van en IEC 61439

Veronderstelde lastfactor

Aantal uitgaande circuits ENYSTAR-installatieverdelers

IEC 61439-3

Mi-energieverdelers

IEC 61439-2

2-3 0,8 0,9

4-5 0,7 0,8

6-9 0,6 0,7

10 of meer 0,5 0,6

Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

De bedrĳ fsstroom IB is noodzakelĳ k voor het bepalen van de toegestane temperatuurtoename 

(vermogensverlies).

 De bedrĳ fsstroom (IB) kan worden gespecifi ceerd. 

  Als er geen bedrĳ fsstroom (IB) wordt gespecifi ceerd, wordt deze berekend op basis van de formule.

  Behalve de reeds vastgestelde nominale stroom van het circuit (Inc) wordt rekening gehouden met het 

aantal circuits. Zoals weergegeven in tabel 101 kan er een veronderstelde lastfactor worden toegepast 

bĳ  de berekening van de bedrĳ fsstroom (IB), afhankelĳ k van het aantal circuits. 

De bedrĳ fsstroom IB wordt berekend op basis van de formule: IB = Inc x veronderstelde lastfactor

Voorbeeld bepaling IB:

Aantal uitgaande circuits: 3

Veronderstelde 

lastfactor: 0,9

Inc = 200 A

200 A x 0,9 = 180 A

Inc x
  veronderstelde 

            lastfactor      
= IB

Formule:

Bepaling van de bedrĳ fsstroom (IB)

T
e

c
h

n
is

c
h

e
 i
n

fo
rm

a
ti

e



538 | www.hensel-nederland.nl

Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Berekening van het vermogensverlies PV

Het toegestane vermogensverlies PV voor de complete installatie wordt berekend op basis van het 

verschil tussen

-  vermogensverlies van de geïnstalleerd apparatuur, geïnstalleerde railverbindingen en bedradingen

- vermogensverlies van de behuizingen in de vorm van de warmte dissipatie.

De warmte verifi catie berekening kan snel en eenvoudig worden bepaald met de HENSEL rekentool. 

ONLINE via www.hensel-nederland.nl -> Service -> Warmte verifi catie berekening

Nadat de gegevens voor het geïnstalleerde apparaat, het railverbindingssysteem en de gebruikte 

behuizingen zĳ n ingevoerd, bepaalt de rekentool automatisch het geïnstalleerde en afgevoerde 

vermogensverlies en, waar nodig, de RDF.

Het resultaat is het verschil van het geïnstalleerd vermogensverlies en de warmte dissipatie van de 

behuizingen. Dit kan positief of negatief zĳ n.

  Bĳ  een positief verschil wordt de toegestane temperatuurtoename van de inrichting worden 

geverifi eerd.

  Bĳ  een negatief verschil bestaat het risico van oververhitting.

Dit kan worden voorkomen door een grotere behuizing of extra behuizingen te kiezen en hierdoor de 

warmte dissipatie te vergroten.

 Een andere mogelĳ kheid is door het geïnstalleerde vermogensverlies te verminderen. 

Aangezien het aantal geïnstalleerde apparaten niet kan worden verminderd, kan er een rekenkun-

dige vermindering van het vermogensverlies plaatsvinden door de nominale diversiteitsfactor (RDF) 

toe te passen.    

ONLINE rekentool HENSEL "Warmte verifi catie berekening".

Ontwerpverifi catie van de toegestane temperatuurtoename in overeenstemming met 

EN 61439-1, deel 10.10 

De tool berekent automatisch het geïnstalleerde en afgevoerde vermogensverlies en, 

waar nodig, de RDF.

ONLINE via Warmte verifi catie berekening
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Online rekentool voor het 

berekenen van de toelaat-

bare warmtedissipatie.

Voor het ontwerp verifi catie 

van toegestane verwarming 

volgens IEC 61439-1 

hoofdstuk 10.10

Eenvoudig online de gegevens 

invoeren en resultaten afl ezen.

Bepaling van de nominale diversiteitsfactor (RDF)

EN 61439 -1 deel 5.4 

Nominale diversiteitsfactor (RDF, Rated Diversity Factor) 

"De nominale diversiteitsfactor is de waarde per eenheid van de nominale stroom, toegewezen door de fabrikant van de verdeelinrichting, 

waarvoor uitgaande circuits van een inrichting continu en simultaan kunnen worden geladen, rekening houdend met wederzijdse 

thermische invloeden."

   Gespecifi ceerde bedrĳ fsstroom

 Als de bedrĳ fsstroom (IB) wordt gespecifi ceerd en niet berekend, kan formule 1 worden toegepast 

voor het bepalen van de nominale diversiteitsfactor (RDF).

 Berekende bedrĳ fsstroom 

  Als de bedrĳ fsstroom (IB) wordt berekend, wordt de nominale diversiteitsfactor (RDF) bepaald op basis 

van het vermogensverlies (PV).

 -   Bij een positief verschil tussen geïnstalleerd en afgevoerd vermogensverlies is de nominale 

diversiteitsfactor (RDF) gelijk aan de veronderstelde lastfactor.

 -  Bij een negatief verschil berekent de HENSEL rekentool automatisch de nominale diversiteitsfactor 

(RDF) volgens formule 2.

Formule 1:

RDF = 
IB 

           Inc

De ONLINE rekentool van 

HENSEL 

biedt de ontwerpverifi catie 

van toegestane 

temperatuurtoenamen op een 

veilige, snelle en eenvoudige 

wĳ ze. De tool berekent 

automatisch het geïnstalleerde 

en afgevoerde vermogens-

verlies en, waar nodig, de RDF. 

De tool biedt de 

ontwerpverifi catie 

van de toegestane 

temperatuurtoename in 

overeenstemming met IEC 

61439-1 hoofdstuk 10.10. in de 

vorm van een PDF-bestand.

RDF =   
afgevoerd vermogensverlies

              geïnstalleerd vermogensverlies
 

 

Formule 2:
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Voorbeeld: Opname van de gegevens ter plaatse met een controlelijst

Download bewerkbare checklist: www.hensel-nederland.nl -> Service -> Downloads -> Formulieren en controlelijsten

Stap 1 
De basis voor een confi guratie 

is de opname van de gegevens 

ter plaatse met controlelijst

Controlelijst

voor het ontwerp van verdeelinrichtingen conform IEC 61439

1. Installatie en omgevingscondities

 Bedrijfsactiviteiten: ___________________________ Binnen-/ buitentemperatuur (°C): _______________

 Installatie binnen:

     in vergrendelde elektrische bedieningsruimte     in productieruimte

 - buiten:   beschermd buiten       onbeschermd buiten

 Beschikbaar wandoppervlak in mm:  Breedte: __________  Hoogte: __________  Diepte: __________ 

 Constructietype: wandmontage vloermontage

 Beschermingsgraad:   IP 44  IP 54    IP 55     IP 65     IP _______________

2. Bediening   door ervaren personeel (elektriciens)  door leken

 Luiken/deksels:  ondoorzichtig/zonder inspectieruitje  transparant   _______________

3. Aansluiting op het openbare elektriciteitsnet

 Hoofdverdeelkast: Uitgaand apparaat: ______________________

 Transformator: Nominaal vermogen (kVA): _____________________ Impedantie uk (%): 4 6  

 Nominale spanning   _______________   V wisselstroom  V gelijkstroom   _____ Hz

   __________  Nominale stroom (A): _______ 

 Toewijzing geleider: L1, L2, L3 N PE PEN

 Beveiligingsklasse:  I II

 Ingaand apparaat:  __________________________

 

 Inkomende aansluiting:

  vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________

  koper   aluminium

  met kabelschoen  met aansluitklem

  kabel   losse aders  doorsnede (mm²): _______________

4. Elektrische circuits en verbruikers

 Aansluiting uitgaand:

 vanaf bovenkant  vanaf onderkant  vanaf links  vanaf rechts  _______________

  aangesloten op apparaat  via klemmenblok  diameter (mm²): _______________

 Uitgerust met:

Hoeveel-

heid

Type beveiliging

(zekering, veiligheidsschakelaar, ...)

Nominale waarden van de ver-

bruiker (stroom, vermogen, ...)
Commentaar

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Verbruiker

Metaal werkplaats 25

X

X

1500 1400 500

X

X

X
400

X

X
Veiligheidsschakelaar

X

X

X
4x150/70

X

X

1 MCCB 200 A Machine I

1 MCCB 128 A Machine II

1 MCCB 128 A Inwendige zekering

1 RCBO 63 A Inwendige beveiliging voor MCB's

14 MCB 12 A Licht- en wandcontactdozen

X

X

230/400

50

X X
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Technische gegevens
Ontwerpen van een verdeelinrichting volgens IEC 61439

Voorbeeld: Opname van de gegevens ter plaatse met een controlelijst

Stap 1 

 De basis voor een confi guratie 

is de opname van de gegevens 

ter plaatse met controlelijst

1 Hoofdschakelaar 160 A, 3-pol., nominale stroom 160 A,

   Schakelvermogen AC 23 A/B 400 V, 80 kW

4 Schroefzekeringen Diazed, grootte D II, 3-pol., AC 500

4 Magneetschakelaar 400 V, AC 3, 5,5 KW

3 SSchroefzekeringen Diazed, grootte D III, 3-pol. AC 500

1 NH-mespatroonlastscheider NH 00,

   3-pol., met afscherming,

   AC 690 V, nominale stroom 125 A 

14 Installatieautomaat, 1-pol. 16 A/B

    selectiviteit klasse 3, 6 KA

1 Trappenhuisautomaat, nominaalstroom 10 A

2 lege ruimte t.b.v. thermostaat voor paneelmontage

   BxHxT 96x96x75 mm (toe te leveren)

Kunststof laagspanningsschakel- energie schakelinstallatie (PSC) IEC 61439-2, 

als hangende wandverdeler. 

maximaal toegestane afmeting:  1200x1500x350

Kastonderdelen uit slagvast polycarbonaat.

Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC60695-2-11:960 °C, halogeenvrij,

max. wateropname van 10 mg volgens DIN 53473.

Geschikt voor binnen installatie volgens VDE 0100 deel 737.

Kleur RAL 7035 grijs, transparant, snel-sluitende deksels.

Voeding van onder

Afgaand naar onder

Alle afgaande kabels zijn aansluitbaar op aansluitklemmen.

Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60529/EN 60529

Isolatieklasse: dubbel geïsoleerd

Nominale isolatiespanning: 690 V a.c.

Nominale meetspanning: 230/400 V a.c.

Frequentie:          50 Hz

Dynamische kortsluitvastheid: Ipk 30 kA/cos  0,3

Railsysteem met (aantal) leiders volgens codering: L1, L2, L3, PE, N

N-leider met gelijke stroom capaciteit als de fases.

Componentenlijst van de verdeler:

Aanbesteding
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Technische gegevens
Plannen en ontwerpen volgens IEC 61439 met de ENYGUIDE confi gurator

Stap 2

Uit stap 1 resulteert een 

Installatieschema 5 250 A

4 x

25 A
3 x

63 A

NH 00

100 A

160 A 4 x

5,5 kW

4 x

4-11 A

3

63 A

0,03 A

4

12 x

B 16 A

B 16 A B 16 A

2xRegler
Heizung

M
a
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1
, 

2
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 3
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Met deze software kan de installateur zonder installatie op een computer ontwerptekeningen 

en stuklijsten snel en eenvoudig  samenstellen.

  Met de professionele ontwerptool kan de verdeler gedetailleerd in 3D-beeld worden weergegeven 

voor eindgebruikers of het aanzicht als een 2D-tekening voor de installateur.

  De gebruiker kan kan de aanzichten zelf eenvoudig aanpassen op alle niveaus van uitrusting; 

binnenwerk, afdekkingen, deuren en deksels.

  ENYGUIDE bepaalt zelf de benodigde accessoires

Begin direct met ontwerpen of maak eerst een project registratie aan:

- Persoonlijk projectbeheer

- Gebruikersbeheer

-  Desgewenst kan de Hensel-expert uw project controleren 

of uw planning gegevens overnemen voor verdere verwerking.

De configurator ondersteunt 

uw projecten

- offl ine of online

www.enyguide.nl

Stap 3

Ontwerpen en calculeren met 
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Technische gegevens
Plannen en ontwerpen volgens IEC 61439 met de ENYGUIDE confi gurator

Kiezen van behuizingen 

componenten

 Eenvoudig en snel een 

verdeler samenstellen met 

complete behuizingen

Toevoegen van 

componenten en 

toebehoren 

voor interne bedrading

   Zekeringhouders

   Railklemmen

   Afdekkingen

   Din-railen

   Montageplaten

   PE- en N-klemmen

   Aansluitklemmen

Toebehoren

  Aanbouwfl enzen voor 

kabelinvoeren

  Optionele 

deurvergrendelingen

 Bevestigings materialen

 Scheidingswanden

Koppelsets en 

afdichtwanden

Een controlefunctie voegt 

noodzakelijke toebehoren toe.

-  Wanden delers

-  Afdichtwanden (ENYSTAR)

- Railkoppelsets

-  Behuizingkoppelsets (Mi)

T
e

c
h

n
is

c
h

e
 i
n

fo
rm

a
ti

e



544 | www.hensel-nederland.nl

Technische gegevens
Plannen en ontwerpen volgens IEC 61439 met de ENYGUIDE confi gurator

Stap 4

Plannen en tekenen

Maken van een 

aanzichttekening volgens 

het installatieschema. 

Aanzichttekening en 

stuklijst kunnen vanuit 

ENYGUIDE worden 

gegeneerd.

Het ontwerp laat zich ook 

als gedetailleerd 3D aanzicht 

omzetten:

- Buitenaanzicht

- Zonder kappen

- Zonder afschermingen
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Ontwerpverifi catie van de toelaatbare temperatuurstijging volgens IEC 61439
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Stap 5

Berekenen van warm-

tedissipatie met de rekentool 

van Hensel volgens de 

IEC 61439-1 deel 10.10

Online rekentool van Hensel:

Eenvoudig online de gege-

vens invoeren en resultaten 

afl ezen.

7.  Ontwerpverifi catie van de toegestane 

temperatuurtoename in overeenstemming 

met EN 61439-1 hoofdstuk 10.10 

De rekentool, biedt de ontwerpverifi catie 

in de vorm van een PDF-bestand.

www.hensel-nederland.nl -> Service

1.  Type / temperatuur 

(installatie- en 

omgevingscondities)

2.  Geïnstalleerd 

vermogensverlies van de 

geïnstalleerde inrichting 

(aansluiting op het openbare 

elektriciteitsnet)

3.  Geïnstalleerd 
vermogensverlies van 
de railverbindingen
(circuits en verbruikers)

4.  Afgevoerd 

vermogensverlies 

van de behuizingen 

5.  Optionele 

objectgegevens

6.  Bepaling van RDF:

De rekentool bepaalt 

de RDF.
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Bewerkbare controlelijsten vindt u op internet  

www.hensel-nederland.nl -> Service

De uitgebreide informatie voor plannen, montage, samenbouw 

en testen van verdeelinrichtingen vindt u op internet.

Infos

Stap 7

Ontwerpen en calculeren met  

Aanmaken van de stuk- en 

bestellijst vanaf het aanzicht.

Enyguide genereerd stuk- 

bestellijsten automatisch

Let op:

vreemde componenten 

zijn niet inbegrepen

Het programma controleert de verdeelinrichting  van ENYSTAR en Mi-distributeur en 

voegt automatisch ook de benodigde toebehoren toe.

Andere componenten zoals installatieautomaten, relais, aardlekbeveiligingen, etc. worden niet 

meegenomen. Net als zekering toebehoren (schroefkoppen, pasringen en zekeringen zelf).

Stap 6

Documentatie bij een 

verdeelinrichting

De berekende waarden van 

het HENSEL rekentool wor-

den overgenomen naar het 

installatieschema.
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Technische gegevens
EU-conformiteitsverklaringen

De actuele EU-conformiteitsverklaringen vindt u op internet.

www.hensel-nederland.nl -> Service
Infos

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 
Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 
BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 
BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de   F. Dubberke, M. Lehr 
   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-3 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: KV 
 
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  
 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 
  57368 Lennestadt 
 
 Beschreibung: Gehäuse zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten bis 400 V bis 63 A 
  einschließlich Zubehör 
 Description: Enclosures for DIN-rail equipment up to 400 V up to 63 A 
  Including accessories 
 
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 60670-24 
  EN 60670-24 
  DIN 43871 
  
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 
 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 
 Low voltage directive 2014/35/EU 
 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 
 RoHS directive 2015/863/EU 
 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. 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 declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 
 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
 
  

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 
Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 
BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 
BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de   F. Dubberke, M. Lehr 
   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-1 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ / Type: DK ..., KF …, KD …, D …, DE …, RD …, RK …, K …, DP …, 
  KC …, DM …, DN …, KM … 
   
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 
  D-57368 Lennestadt 
 
 Beschreibung: Kabelabzweigkästen einschließlich Zubehör 
 Description: Cable Junction Boxes including accessories 
 
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 EU-Richtlinie(n): 
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 
 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 
 Low voltage directive 2014/35/EU 
 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 
 RoHS directive 2015/863/EU 
 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. 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 declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 
 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 
 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 
 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt 
Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 
Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 

BIC: DEUTDEDK460 
IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 

BIC: GENODEM1SMA 
Amtsgericht Siegen HRB 6140 
Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de  
 

F. Dubberke, M. Lehr 

  
 

USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-7 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: ENYSTAR / FP 

 
 
 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 

  57368 Lennestadt 

 
 Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 A “DBO” 

   einschließlich Zubehör 

 Description:  Distribution boards up to 250 A “DBO” 

   including accessories 

 
 
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 

  IEC 61439-3 

  EN 61439-3 

 
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 

 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 

 Low voltage directive 2014/35/EU 

 
 RoHS Richtlinie 2015/863/EU 

 RoHS directive 2015/863/EU 

 
Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. 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 declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 

 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue:     29.10.2019 

 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity 

 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Sparkasse Siegen, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 
IBAN: DE95 4604 0033 0898 9048 00 IBAN: DE95 4605 0001 0001 1169 95 Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt 

Telefon: 02723/609-0 

BIC: COBADEFFXXX 

Deutsche Bank AG, Siegen 

BIC: WELADED1SIE 

Volksbank Bigge-Lenne eG 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

Hensel Verwaltungs-GmbH, 

Telefax: 60052 
E-Mail: info@hensel-electric.de 

IBAN: DE63 4607 0090 0511 1166 00 

BIC: DEUTDEDK460 

IBAN: DE94 4606 2817 0067 5008 00 

BIC: GENODEM1SMA 

Amtsgericht Siegen HRB 6140 

Geschäftsführer: P. C. Hensel (Vorsitzender), 

www.hensel-electric.de  
 

F. Dubberke, M. Lehr 

 
 

 
USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-8 
 
 
Das Produkt, 
The product 
 Typ/ Type: Mi-Verteiler / Mi 

  Mi-Distributor / Mi 

 
   

 Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG  

 Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6 

  
57368 Lennestadt 

 
 Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“ 

  einschließlich Zubehör 

 Description: Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC” 

  including accessories 

 
auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: 

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s): 

 
Norm/ Standard: DIN EN 61439-2 

  IEC 61439-2 

  EN 61439-2 

  
und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n): 

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s): 

 
 

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU 

 
Low voltage directive 2014/35/EU 

 
 

 
EMV Richtlinie 2014/30/EU 

 
EMV directive 2014/30/EU 

 
 

RoHS Richtlinie 2015/863/EU 

 
RoHS directive 2015/863/EU 

 

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. 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 declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards. 

 
 
 
Ausstellungsdatum / Date of issue: 

    29.10.2019 

 
 
 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director 
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