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ENYSTAR  
Koncepcja rozdzielnicy przeznaczonej do obsługi przez osoby 
postronne (DBO) zgodna z normą PN-EN 61439-3

Nowa norma PN-EN 61439 zmienia podejście do projektowania zestawów rozdzielczych. Dodatkowo, nakłada nowe zadania i 

odpowiedzialności na producentów zestawów rozdzielczych.

Decydujące dla optymalnego działania zastawu rozdzielczego (rozdzielnicy) w warunkach eksploatacyjnych jest właściwe określenie 

parametrów działania zestawu. Z tego powodu, zestaw jest traktowany jako CZARNA SKRZYNKA z czterema grupami parametrów 

służących do opisania rozdzielnicy. Parametry zestawu powinny być kompatybilne z parametrami obwodów i z warunkami otoczenia 

panującymi w miejscu pracy rozdzielnicy.

CZARNA 
SKRZYNKA
z 4. grupami 

parametrów

System dających się łączyć między sobą obudów 

z tworzywa, z pełną izolacją, IP 66, 

do prefabrykacji rozdzielnic do 250 A 

przeznaczonych do obsługi  przez osoby bez 

kwalifi kacji  elektrotechnicznych (DBO) 

zgodnie z PN-EN 61439-3

Parametry wszystkich wchodzących w skład 

systemu funkcji elektrycznych spełniają wymagania 

normy PN-EN 61439-3. 

Prąd znamionowy jednego obwodu I
nc

 oraz 

znamionowy współczynnik jednoczesności RDF 

muszą być wyspecyfi kowane w dokumentacji.

Rozdzielnica systemu 

ENYSTAR

Zestaw rozdzielnicy jako CZARNA SKRZYNKA z czterema grupami parametrów 

wg PN-EN 61439-3

- Do osłoniętych instalacji zewnętrznych 

- Stopień ochrony IP 66

-  System dających się łączyć z sobą obudów, 

do rozbudowy w dowolnym kierunku

-   4 wielkości obudów w rastrze 90 mm

- Szyny zbiorcze zgodne z EMC

-  Do montażu na ścianie lub na konstrukcji 

wsporczej

Warunki 

instalacji 

i otoczenia

-  Rozdzielnice do 250 A przeznaczone do obsługi 

przez wszystkich użytkowników (DBO) wg PN-EN 

61439-3

- II klasa ochronności, prąd znamionowy do 250 A

-  Prostota budowy dzięki standaryzowanym i prze-

testowanym skrzynkom z wyposażeniem

-   Dużo miejsca na podłączenia

-      Spełnia wymagania dla obsługi przez osoby bez 

kwalifi kacji elektrotechnicznych (DBO)

Obsługa i serwis

- Obwody rozdzielnicy / odbiory

- Wyłącznik do 250 A

- Rozłącznik do 250 A

- Rozłącznik bezpiecznikowy do 250 A

- Podstawy bezpieczników instalacyjnych do 63 A

- Podłączanie kabli z góry / z dołu

- Przyłącze: przewody miedziane / aluminiowe

- Możliwość użycia gniazd wtyczkowych CEE oraz gniazd

ze stykiem uziemiającym

Przyłączenie 

do sieci

- Napięcie nominalne U
n
 = 690 V a.c. / 1000 V d.c.

- Prąd znamionowy I
N
 do 250 A

- Wyłącznik do 250 A

- Rozłącznik do 250 A

- Rozłącznik bezpiecznikowy do 250 A

- System 5-bieg.

- Podłączanie kabli z góry / z dołu

Obwody 

elektryczne 

i odbior
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ENYSTAR  
Wymagania ogólne i specjalne

Ogólne wymagania dla rozdzielnicy instalacyjnej

1.  Jasny podział na obszary obsługiwane przez osoby bez kwalifikacji elektrotechnicznych i 

obszary, do których dostęp mają wykwalifikowani elektrycy

  W przypadku rozdzielnic elektrycznych norma PN-EN 61439-3 przewiduje szczególne środki 

ostrożności dla obszarów, do których dostęp mają osoby bez kwalifikacji elektrotechnicznych:

-  aktywne elementy wyposażone są w ochronę przed dotykiem,

 -  urządzenia, które mogą być obsługiwane tylko przez wykwalifikowanych elektryków, należy 

umieszczać wyłącznie w osobnej strefie, otwieranej tylko przy pomocy narzędzi.

2.   Szybka i bezpieczna obsługa dostępnych urządzeń, np. aparatów budowy modułowej i 

bezpieczników instalacyjnych.

Dodatkowe wymagania specjalne w przypadku użycia w obiektach przemysłowych 

i komercyjnych:

1.  Wysoki stopień ochrony IP 66: wodoszczelności i pyłoszczelność

2.  Wytrzymały materiał do użytku w wymagającym otoczeniu: 

wysokiej jakości poliwęglan odporny na udary mechaniczne

3.  Odporność na korozję: 

Materiał odporny na korozję spowodowaną wilgotnością atmosferyczną i procesami przemysłowymi 

Obsługa także przez osoby bez kwalifi kacji 

elektrotechnicznych

   Urządzenia, 

które mogą być 

obsługiwane tylko przez 

wykwalifi kowanych 

elektryków należy 

umieszczać wyłącznie w 

osobnej strefi e, otwieranej 

przy pomocy narzędzi.

  Strefy obsługiwane przez 

osoby bez kwalifi kacji 

elektrotechnicznych są 

szybko i łatwo dostępne 

dzięki zastosowaniu drzwi 

otwieranych manulanie.

Wymagania wg PN-EN 61439-3:

1.  Dopuszcza się tylko zastosowanie takich 

urządzeń instalacyjnych jak aparaty budowy 

modułowej, bezpieczniki instalacyjne do 63 A, 

rozłączniki i podzespoły IT. Do tych urządzeń 

dostęp za pomocą użycia narzędzi nie jest 

konieczny.

2.  Całkowita ochrona przed dotykiem IP XXC: 

inne urządzenia łączeniowe muszą być 

montowane za oddzielnymi pokrywami lub 

drzwiami, które można otworzyć tylko za 

pomocą narzędzi, opcjonalnie zamek w 

drzwiach można zamykać kluczem.

Dostęp do poniższych stref posiada 

tylko wykwalifi kowany elektryk:

  zasilanie

  zabezpieczenia wstępne

  zaciski obwodów wyjściowych

Z tego względu dostęp możliwy jest tylko 

przy pomocy odpowiedniego narzędzia.

Dostęp i obsługa wyłącznie przez wykwalifi kowanych elektryków
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ENYSTAR

Zalecenia dla instalacji zewnętrznych, 

przestrzeni i lokalizacji wilgotnych oraz mokrych

stopień ochrony IP X 4

ochrona przed przypadkową strugą wody przy 

okazyjnym myciu obiektu np. gospodarczego 

stopień ochrony IP X 5

ochrona przed strugą niebezpośrednią wody przy 

stałym narażeniu np. myjnie pojazdow

stopień ochrony IP X 5  

i dodatkowe wyjaśnienie producenta:

ochrona przed bezpośrednimi strugami

wody przy częstym myciu obiektu,

np. rzeźnie, masarnie

1.2.  Minimalne wymagania dla urządzeń 

elektrycznych pracujących w trudnych warunkach:

Na zewnątrz pod osłoną

Urządzenia elektryczne muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (jak deszcz, śnieg 

lub grad)  a także od bezpośredniego promieniowania słoneczne.

Na zewnątrz bez osłony

Urządzenia elektryczne mogą być eksponowane w miejscach, gdzie występują opady atmosferyczne i 

bezpośrednie promieniowanie słoneczne 

W obu powyższych przypadkach powinien być brany pod uwagę wpływ warunków klimatycznych, np. 

wysoka i niska temperatura otoczenia oraz możliwość kondensacji pary wodnej. 

Uwaga dotycząca instalacji 

zewnętrznych

1.  Wymaganie

Ochrona przed wodą 

wszystkich urządzeń 

elektrycznych przez 

odpowiednią osłonę 

(2-ga cyfra)

1.1. Minimalne wymagania dla urządzeń elektrycznych

Stopień ochrony

IP X 1  

Stopień ochrony

IP X 1  

Stopień ochrony

IP X  3

wewnątrz na zewnątrz pod osłoną na zewnątrz bez osłony

Należy brać pod uwagę 

lokalne wymagania!

Wymagania zgodne z normą DIN VDE 0100 część 737 

- zapewnienie stopnia ochrony IP

4.1  Urządzenia elektryczne muszą być dobrane biorąc pod uwagę zewnętrzne oddziaływania na 

jakie mogą być narażone. 

Uwaga: dane od producenta

2.  Wymagania niemieckiej 

normy DIN VDE 0100 

część 737

Należy brać pod uwagę 

lokalne wymagania!
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ENYSTAR  

Powstawanie kondensatu pary wodnej

Problem tworzenia się kondensatu dotyczy obudów o wysokim stopniu szczelności 

≥ IP 54, ponieważ zamontowane w nich aparaty mają ograniczoną możliwość wymiany ciepła 

z 

otoczeniem z powodu szczelności obudów i właściwości tworzywa, z którego są wykonane.

Jak powstaje kondensat 

w obudowach o wysokiej 

szczelności?

W tym przypadku kondensat powstaje w 

zależności od pogody, wysokiej wilgotno-

ści, bezpośredniego nasłonecznienia i róż-

nic temperatur powietrza i ścian obudów.

Wszystkie przypadki, w których występu-

je wysoka temperatura i wilgoć, jak np. 

pralnie, kuchnie itp.

Powstawanie kondensatu w osłoniętych lub nie-

osłoniętych instalacjach zewnętrznych:

Powstawanie kondensatu w instala-

cjach wewnętrznych:

Kiedy powstaje kondensat?

Układ załączony. Temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrz-

nej z powodu strat mocy 

aparatów w rozdzielnicy.

Układ załączony. Ciepłe powietrze wewnątrz dąży do zwiększenia 

swej wilgotności i nabiera ją z zewnątrz, ponieważ 

obudowy nie są gazoszczelne.

Przez ochłodzenie układu (wyłączenie odbiorników) 

spada temperatura wewnętrzna. Chłodne powietrze 

wydziela wilgoć, która w postaci kondensatu osiada 

we wnętrzu rozdzielnicy.

Układ wyłączony.
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ENYSTAR  

  Budowa systemu

 Klucz uniwersalny zastępuje wkrętak, 

klucz trójkątny i kwadratowy 8 mm oraz 

klucz dwu-piórowy.

 Drzwi otwierane za pomocą narzędzi 

uniemożliwiają swobodny dostęp osób 

niepowołanych

 Drzwi otwierane manualnie w stre-

fach, gdzie osoby bez kwalifikacji 

elektrotechnicznych mogą obsługiwać 

aparaturę

Obsługa

Wyraźna separacja obszarów 

do obsługi przez osoby bez 

kwalifikacji elektrotechnicz-

nych (osoby postronne) i 

przeznaczonych dla elektry-

ków.

Różne głębokości obudów

pozwalają na instalację 

urządzeń o różnych 

wysokościach.

Głębokości obudów wielkości 

3 i 4 mogą być zwiększone o 

50 mm przez zastosowanie 

ram pośrednich. 

Modułowy system obudów z 

rastrem 90 mm pozwalający 

na budowę dowolnej 

wielkości i kształtu 

rozdzielnic.

Obudowy można łączyć 

we wszystkich kierunkach 

dopasowując się do miejsca 

instalacji.

1

2

3

4

Głębokość obudowy

- otwieranej manualnie

1
8
6

- otwieranej za pomocą narzędzi

Rama pośrednia 

zwiększająca głębokość obudowy 

o 50 mm 

- otwieranej manualnie

��
�

��
���

- otwieranej za pomocą narzędzi
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ENYSTAR

Montaż

Zdemontowanie ram łącznie 

z drzwiami

Należy odkręcić śruby łączące 

ramy z podstawami obudów.

Kompletowanie obudów 

według projektu 
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ENYSTAR

Montaż

Możliwości łączenia obudów

Łączenie obudów za po-

mocą klinów mocujących i 

ścianek działowych

Tutaj do łączenia obudów konieczny 

jest dzielnik ścianek.

Szybkie składanie i montaż 

Wszystkie konieczne uszczelki są integralną czę-

ścią obudów. Obudowy są łączone przy pomocy 

klinów mocujących. Nie potrzebne są żadne 

narzędzia.  

Kliny mocujące dołączane są do obudów w 

odpowiedniej ilości. Można je także zamówić 

jako FP GV 10 (zestaw ten zawiera 10 sztuk) do 

rozbudowy lub przebudowy rozdzielnicy.

Łączenie obudów nie musi być realizowane 

wyłącznie w ramach jednego rozmiaru. Dzielniki 

ścianek umożliwiają łączenie obudów o różnych 

rozmiarach.

Dzielniki ścianek zapewniają wysoką sztywność i 

połączenia obudów oraz stopień ochrony IP 66.

Obudowa 

wielkości 2

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa wielkości 1

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 3

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 2

Obudowa 

wielkości 3

Obudowa 

wielkości 2

Obudowa 

wielkości 4

Obudowa 

wielkości 2

Obudowa 

wielkości 3

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 3

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 2

Obudowa 

wielkości 1

Obudowa 

wielkości 3
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ENYSTAR  

Montaż

Łączenie obudów

Łączenie obudów

za pomocą klinów mocujących

Dzielnik ścianki

jest potrzebny w sytuacji łącze-

nia obudów o różnej długości 

boku
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ENYSTAR  

Montaż

Ściank boczne, płyty przepustowe

Montaż płyty przepustowej 

Przyłóż płytę przepustowa do 

boku obudowy i przytwierdź 

ją przy pomocy klinów 

mocujących

W skład systemu wchodzi wie-

le rodzajów płyt przepustowych 

(z różnymi przetłoczeniami 

pod dławnice lub z dławnicami 

membranowymi)

Zamykanie ścianek za 

pomocą płyt bocznych

Przyłóż ściankę boczną do 

otworu w zewnętrznej ścianie 

rozdzielnicy i przytwierdź 

ją przy pomocy klinów 

mocujących.

Dławnice

Włóż dławnicę do wybitego 

wcześniej otworu i przykręć 

nakrętkę.

Wprowadzanie kabli - wybi-

janie otworów pod dławnice

Wybijanie otworu w płycie 

przepustowej.
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ENYSTAR

Montaż

Głowica kablowa, poprzeczka

Montaż głowicy kablowej

Wytnij poprzeczkę ścianki 

bocznej.

Przyłóż dolną część głowicy 

do boku z wyciętą poprzeczką 

i przytwierdź ją przy pomocy 

klinów mocujących. Można 

teraz zamontować gumowe 

dławnice.

Dzięki dwuczęściowej kon-

strukcji można kabel wkładać 

do rozdzielnicy od przodu.

Po włożeniu kabla należy

dławnicę zacisnąć opaską.

�	�����Należy dopasować otwór w

dławnicy do średnicy kabla.

Poprzeczka

Aby ułatwić przeprowadzanie 

grubych żył między obudowa-

mi, montujemy wyjmowalną 

poprzeczkę.

Najpierw należy wyciąć

poprzeczki ścianek bocznych. 

Na koniec wkładamy wymienną

poprzeczkę i przytwierdzamy ją

przy pomocy klinów.
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ENYSTAR

Montaż

Rama pośrednia

Montaż ramy pośredniej

Połóż ramę pośrednią na pod-

stawie obudowy i przykręć ją 

załączonymi śrubami.

Płytę osłonową można za-

montować na różnych wyso-

kościach dzięki regulowanym 

wspornikom.

Montaż płyty osłonowej polega 

na jej wciśnięciu (klik). Wyso-

kość jej montażu jest regulo-

wana.

FP ZR ..

Rama pośrednia do 

zwiększenia głębokości 

obudowy o 50 mm
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ENYSTAR  

Instalacja

Montaż naścienny

Uchwyty zewnętrzne ze 

stali nierdzewnej

do małych zestawów

��

��

��

��

�

��
��

Szyny montażowe

do montażu rozdzielnic 

ENYSTAR, profi l stalowy, 

długość 1980 mm

FP MS 1

Uwaga:

Szyny montażowe mocować pionowo 

(o ile to możliwe) w celu pozostawienia

możliwości przejścia kablami za rozdzielnicą.

W celu przycięcia odpowiedniego odcinka szynę 

należy zamocować np. w imadle stołowym.

����

�� ���

��

Wymiary szyny 

montażowej

Transport

Zaleca się zabezpieczenie rozdzielnicy przed wyginaniem w czasie transportu przez 

umocowanie jej do desek lub do innych profi li drewnianych.

FP AL 40 

(4 uchwyty w komplecie)
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ENYSTAR  

Instalacja

Przeciwdziałanie powstawaniu kondensatu pary wodnej

Płyta wentylacyjna 

FP BF 36

Służy do wentylacji rozdziel-

nic ENYSTAR jeśli chcemy 

zredukować wysoką 

temperaturę wewnętrzną lub 

zmniejszyć ryzyko powstania 

kondensatu pary wodnej. 

Do montażu na

pionowych ściankach bocz-

nych.

Stopień ochrony IP 44.

FP BF 36

FP BF 36

Elementy wyrównujące

ciśnienie

BM 20G, BM 40G

Do redukowania zjawiska 

kondensacji

pary wodnej przez

wyrównywanie ciśnienia.

BM 20 G

BM 40 G

Dławnice wentylacyjne

KBM / KBS ...

Do redukowania zjawiska

kondensacji pary wodnej

przez wyrównywanie

ciśnienia.

Dzięki zastosowanym mem-

branom wentylacyjnym 

powodują wyrównywanie

ciśnienia wewnątrz obudowy z

ciśnieniem na zewnątrz. 

Przedostanie się wody przez 

dławnicę do wnętrza jest 

wykluczone. Stopień ochrony 

jest zachowany!

KBM ...

KBS ...

pzewnętrzne = pwewnętrzne

pzewnętrzne = pwewnętrzne

BM 40 G

5
6

19

35

M
4

0
x
1

,5
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Instalacja

Daszki

Należy zamontować ściankę 

poczną z zamontowanymi 

wspornikami daszka. Ścianka 

ta jest elementem składowym

daszka.

Daszki dla rozdzielnic

W przypadku zadaszania 

kilku obudów wsporniki 

należy połączyć metalowym 

łącznikiem.

Montaż daszka i bocznych

elementów daszka

Wskazówka:

Należy wcisnąć boczny 

element do oporu pod daszek.

FP DB 27

FP DB 36

Mi DB 01
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Instalacja

Zmiana zawiasów 

Aby drzwi otwierały się w prze-

ciwną stronę należy przełożyć 

zawiasy.

Wskazówka:

Jeśli zmieniane są zawiasy w 

obudowach na aparaturę mo-

dułową, to osłona musi zostać 

obrucona o 180o.

Wyjmij zawiasy z ramy drzwi.

Następnie usuń elementy 

zatrzaskowe drzwi (zdjęcie po 

prawej stronie)

Włóż elementy zatrzaskowe po 

przeciwnej stronie ramy i włóż 

zawiasy łącznie z drzwiami do 

otworów.
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Instalacja

Zmiana sposobu zamykania drzwi

Aby zmienić sposób obsługi 

z obsługi narzędziami na 

manualną, musimy dyspo-

nować nowymi drzwiami z 

napędem ręcznym i elemen-

tami zatrzaskowymi (parz 

zdjęcie obok).

Aby zmienić sposób obsługi 

z manualnej na obsługę za 

pomocą narzędzi, musi-

my dysponować nowymi 

drzwiami przystosowanymi 

do obsługi narzędziem i 

elementami zatrzaskowymi 

(parz zdjęcie obok).

1.  Zamontuj napęd ręczny 

w drzwiach.

2.  Uwolnij wymieniane drzwi 

z zawiasów.

3.  Usuń elementy zatrzaskowe 

z ramy.

4.  Włóż nowe elementy 

zatrzaskowe.

5.   Wciśnij nowe drzwi w 

zawiasy.

 

  

 

  

1.  Włóż do otworów w 

drzwiach zamki do obsługi 

narzędziem.

2.   Uwolnij wymieniane drzwi

z zawiasów.

3.  Usuń elementy zatrzaskowe 

z ramy.

4.  Włóż nowe elementy 

zatrzaskowe.

5.  Wciśnij nowe drzwi w 

zawiasy.
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Instalowanie urządzeń

Płyty montażowe, szyny nośne

Montaż urządzeń na płytach

montażowych lub szynach

nośnych

Należy mocować urządzenia

do płyt montażowych za

pomocą samogwintujących

śrub.

Płytę montażową do podstawy 

obudowy należy przykręcić 

dedykowanymi śrubami.

Szyny nośne można

przykręcić bezpośrednio do

podstawy obudowy lub na

elementach dystansowych 

FP DS 02 na wysokości 

29.5 lub 53.5 mm.

FP DS 02
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Instalowanie urządzeń

Płyty zabudowy, plombowanie

Następnie przykręć ramę z 

drzwiami do podstawy 

obudowy. Zaplombuj osłonę.

Instalowanie urządzeń na 

płycie zabudowy

Wytrasowane otwory pod 

aparaty należy nawiercić na 

rogach i wycinać brzeszczotem 

dostosowanym do cięcia 

tworzywa.

Płytę montażową montujemy 

od tyłu ramy na zatrzask.

Następnie przykręcany ramę z 

drzwiami do podstawy 

obudowy.

Wymiary przy zamontowanej 

płycie zabudowy.

Plombowanie

Do zainstalowania we 

wszystkich obudowach poza 

obudowami dla aparatury 

modułowej.

Elementy służące do plombo-

wania należy przykręcić do dna 

obudowy.

Wywierć w zaznaczonym 

miejscu otwór o średnicy 5 mm 

i przymocuj płytę zabudowy do 

ramy za pomocą śrub.
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Instalowanie urządzeń

Zmiana miejsca podłączania rozłączników i wyłączników 

Zmiana miejsca podłączania 

- rozłączników izolacyjnych

- wyłączników mocy

Usuń osłonę z ramy  

i obróć ją o 180 stopni.

Zamontuj ją na zatrzask 

w ramie .

Odkręć płytę, na której jest 

zamontowany aparat.

Przesuń płytę z aparatem i 

przykręć ją w nowym miejscu.

Odkręć płytę montażową z 

urządzeniem.

Przesuń płytę z urządzeniem i 

przykręć ją.

Usuń zaślepkę z osłony.

Włóż zaślepkę w drugi otwór 

osłony.






Zmiana miejsca podłączania 

rozłączników 

bezpiecznikowych

- NH 00C

- NH 1
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Instalowanie urządzeń

Zaślepki i ścianki działowe

FP BA 70

Ścianki działowe

wkładane między obudowy 

udaremniają przypadkowy kon-

takt między dwiema strefami 

rozdzielnicy. 

Ścianki działowej

nie można stosować w przy-

padku użycia dzielnika ścianki.

FP TW ..

Zaślepki osłonowe

Niewykorzystane otwory 

w osłonie należy zamknąć

dołączonymi zaślepkami, aby

uniknąć ryzyka porażenia.

Zaślepka do skrzynek z

szynami zbiorczymi

Po zamontowaniu aparatów w 

obudowach z szynami zbior-

czymi pozostały otwór należy 

zamknąć zaślepką FP BA 70.
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Okablowanie

Szyny zbiorcze

Wartości znamionowe na-

pięcia (VDE 0110)

Napięcie znamionowe U
n
 = 690 V a.c.

Napięcie znamionowe izolacji U
i
 = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Wartości znamionowe 

prądu
Szyny zbiorcze 250 A

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A

Krótkotrwały wytrzymywany

prąd zwarciowy
I
cw

 = 13 kA / 1 s

Znamionowa wytrzymałość na

prąd szczytowy

I
PK

 = 26 kA

Straty mocy systemu szyn 

zbiorczych

System szyn zbiorczych 5-bieg.

Długość: 1 m
42,7 W/m

Układ szyn zbiorczych Dla zachowania odpowiedniej

wytrzymałości dynamicznej szyn zbiorczych

odstęp między wspornikami nie

może przekraczać 300 mm

��
�

��
��

��
��

��
��

�
��

�

�


�	�����

��

��

��

��

Wspornik szyn zbiorczych FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Łączniki szyn zbiorczych Szyny zbiorcze 250 A można łączyć 

wykorzystując łączniki FP SV 25 

(5 łączników w komplecie).

Szyny zbiorcze spełniają wymagania EMC

Standardowo szyny N/PEN:

- mają taką samą obciążalność prądową jak szyny fazowe

- zgodnie z EMC położone są blisko szyn fazowych
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Okablowanie

Możliwości montażowe obudów z szynami zbiorczymi

Aparaty zabezpieczające i zaciski bezpośredniego przyłączania 

do szyn zbiorczych

Obudowy szynowe z maskownicami i 

aparaturą zabezpieczającą

Obudowy szynowe bez maskownic i 

aparatury zabezpieczającej

FP 3212

12 MOM

FP 3402

10 MOM + 16 MOM

5x

KS 16 F

3 MOM

5x

KS 35 F

3 MOM

5x

KS 70 F

6 MOM

5x

KS 150 F

8 MOM

Zaciski bezpośredniego przyłączania do szyn zbiorczych

MOM = moduł o szer. 18 mm

PE

N

L1

L2

L3

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212

12 MOM

FP 3402

10 MOM + 16 MOM

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18
2 MOM

NH RT 00C

5 MOM

FP BA 70

7 MOM

5x

KS 16 F

3 MOM

5x

KS 35 F

3 MOM

5x

KS 70 F

6 MOM

AM RK 150

8 MOM

Obsługa przez 
osoby bez 
kwalifikacji

Obsługa tylko 
dla elektryków 
z uprawnie-
niami

MOM = moduł o szer. 18 mm
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Okablowanie

Zaciski

Bezpośrednie podłączanie

żył do szyn zbiorczych

Możliwości zacisków do 

bezpośredniego przyłączenia 

do szyn zbiorczych - patrz 

katalogi fi rmy HENSEL

Okablowanie

Dobierając zaciski do 

bezpośredniego przyłączania 

do szyn zbiorczych należy 

brać pod uwagę przekrój żyły, 

grubość szyny oraz ilość mie-

jsca pod osłoną.

Do łączenia szyn zbiorczych z 

aparatami dla prądów od 100 

do 250 A zaleca się stosowa-

nie szyn elastycznych.

Bezpośredniemu podłączaniu 

szyn elastycznych do 

aparatów z końcówką płaską 

M 10 służą zaciski VA ... .

Szyny elastyczne Mi VS ... 

podłącza się do szyn zbior-

czych przy pomocy zacisków 

KS ... .

Kable zewnętrzne należy 

podłączać do aparatów z 

płaską końcówką M10 przy 

pomocy zacisków DA 185.

Przykład:

Okablowanie za pomocą szyny elastycznej Mi VS 250, zacisków do bezpośredniego przyłącze-

nia do szyn zbiorczych KS .. i zacisków do przyłączenia szyn elastycznych VA 400.

Width

For busbar boxes with 

covers for the combination 

with fusegear 

For busbar boxes with 

covers for the combination 

with fusegear 

and blanking strips

��
�
��
��
��

��
�
��
��
��

11 mm

��
�
��
��
��

PE 

N

L
1

L
2

L
3

��
�
��
��
��

16 mm
�
��
��
��

PE 

N

L
1

L
2

L
3

��
�
��
��
��

21 mm

��
�
��
��
��

PE 

N

L
1

L
2

L
3

��
�
��
��
��

34 mm

��
�
��
��
��

34 mm

��
�
��
��
��

PE 

N

L
1

L
2

L
3

��
�
��
��
��

-L3, N 

E 

144 mm

International short forms of types of conductors

r (rigid) 
f (fl exible)

sol (solid) 
s (stranded) 

round 

conductors

sector-type 

conductors

round 

conductors

sector-type 

conductors

fl exible 

conductors

RE (round 

single)

SE (sector, 

solid)

RM (round 

stranded)

SM (sector,

stranded)

Width

or bbususbar For 

covoveverrs ffor t

witth h fufussege

�
�
�
�

11 mm

16 mm

21 mm

34 mm

34 mm

144 mm

Innternnaatiionnal s

rr (rig

sol (solid) 

round 

conductors

sector-type 

conductors

RE (round 

single)

SE (sector, 

solid)

 ENYSTAR  

Accessories 

Terminals for direct busbar connections for cables and laminated wiring strip

Hint: For observance of insulation resistance clearances of 10 mm are necessary between different potentials 

and of 15 mm between conductive metal parts.

Type Cable cross-

section

Type of 

conductor

Wiring strip For busbars Tightening 

torque

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm 4 Nm

KS 35 F 4-35 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 6 Nm

KS 70 F 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 10 Nm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu/Alu* 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

12 Nm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu* 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

40 Nm

AM RK 150 Connection module 35-150 mm²
 �  for the installation in busbar boxes with covers
 �  5-pole
 � space units: 8

L1-L3, N:  

35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 mm  12.0 Nm L1-L3, N 

 10.0 Nm PE 

*  Prior to connection, aluminium conductors must be prepared according to the appropriate technical re-

commendations, see technical information Aluminium conductors.

Bezpośrednie podłączenie żyły 

miedzianej do szyny zbiorczej 

za pomocą KS 150 

lub modułu przyłączeniowego 

AM RK 150.

N PE

Zacisk do podłączania

szyny elastycznej do 

aparatu VA ...

Szyna elastyczna 

Mi VS ...

Zacisk do bezpośred-

niego przyłączania do

aparatu DA 185

Zacisk bezpośredniego

przyłączania do szyn

zbiorczych
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Okablowanie

Mi SA 1210 

Szyny elastyczne można w 

prosty sposób wyginać, aby 

optymalnie je poprowadzić 

wewnątrz obudowy.

Szyna elastyczna

Należy odizolować końcówkę 

szyny elastycznej na odpo-

wiednią długość. 

Dla uzyskania kąta prostego 

szyny elastycznej należy ją ugiąć  

o 180°, a następnie odgiąć 

w płaszczyźnie szyny do kąta 

prostego.

Osłony izolacyjne szyn 

zbiorczych

Ze względów bezpieczeństwa 

zaleca się nakładanie osłon 

izolacyjnych na szyny zbiorcze.
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Okablowanie

Zaciski PE i N

Montaż zacisków PE i N 

w technologii bezśrubowej 

FIXCONNECT®

Strzałki w podstawie obudowy 

wskazują miejsce montażu 

wsporników zacisków.

Zaciski PE i N 

FIXCONNECT®

Znamionowe możliwości 

łączeniowe zacisków PE i N

Odpowiadający przekrój / dla Cu

Zacisk maks. 

ilość od - do maks.

maks. 

ilość od - do maks.

zacisk śrubowy 25 mm2

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2.5 mm2, sol

  1.5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2.5 mm2, f

  1.5 mm2, f

zacisk bezśrubowy 4 mm2

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1.5 - 4 mm2, f

przy wprowadzaniu żyły elastycznej 

bez zaprasowanej tulejki zacisk musi 

być otworzony przez naciśnięcie 

wkrętakiem na element sprężynowy

}
Sprawdzone jako

zaciski łączeniowe 

dla wielu przewo-

dów jednakowe-

go przekroju do 

stosowania w 

jednym obwodzie 

pradowym

Obciążalność prądowa: 75 A   

Wszystkie zaciski zabezpieczone są przeciw samoluzowaniu się.
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Okablowanie

Kable aluminiowe

Żyły aluminiowe cechuje zjawisko bardzo szybkie-

go utleniania materiału w kontakcie z powietrzem, 

kiedy to tworzy się na powierzchni żyły warstwa 

nieprzewodzącego tlenku aluminium.

Zjawisko to powoduje wzrost rezystancji pomiędzy 

aluminiową żyłą i zaciskiem.

Powoduje to przegrzewanie się zacisku co w 

konsekwencji może doprowadzić do pożaru.

Pomimo tych niekorzystnych zjawisk, przewody 

aluminiowe można połączyć właściwie używając 

dedykowanych dla tego materiału zacisków i 

trzymając się kilku wytycznych przy przygotowaniu 

żyły do podłączenia i w czasie eksploatacji.

Podłączanie żył aluminio-

-wych

I. Właściwości fi zykoche-

miczne

1.  Konstrukcja i materiał zacisku nie może powo-

dować  powstawania różnicy potencjałów na 

styku zacisku i żyły aluminiwej (zjawisko korozji 

elektrochemicznej).

2.  Właściwy zacisk musi mieć odpowiedni kształt 

oraz strukturę, co pozwala na uzyskanie pra-

widłowego połączenia żyły pokrytej smarem i 

przenikania cienkiej warstwy tlenku aluminium 

powstałej przed podłączeniem żył.

Producent zacisków powinien sprawdzić i potwierdzić możliwość połączenia przewodów AlII.  Specjalne obostrzenia 

podczas podłączania żył 

aluminiowych

III.  Właściwe przygotowanie 

i montaż przewodów 

aluminiowych

1.  Odizolowane końcówki żył wymagają zeskro-

bania warstwy tlenku aluminium za pomocą np. 

noża. Nie należy stosować papieru ściernego, 

pilnika  ani szczotki drucianej.

2.  Natychmiast po usunięciu warstwy utlenionego 

aluminium odizolowana końcówka przewodu 

powinna być pokryta bezkwasowym i bezzasa-

dowym smarem, takim jak wazelina techniczna. 

Po wykonaniu powyższych czynności przewód 

powinien być niezwłocznie podłączony do za-

cisku. Czynności te ograniczą powstawanie 

nieprzewodzącej warstwy tlenku aluminium.

1 2

4.  Czynności wymienione powyżej powinny być 

powtórzone po każdorazowym rozłączeniu zaci-

sku, ponieważ miejsce zaciskania ulega przesu-

nięciom przy zmianie pozycji żyły w zacisku. Tym 

samym powierzchnia przewodnika powinna być 

ponownie oczyszczona i pokryta smarem.

3.  Z powodu skłonności aluminium do „płynięcia“ 

zaciski powinny być dokręcone przed urucho-

mieniem instalacji i po pierwszych 200 godzi-

nach pracy (zwrócić należy uwagę na właściwy 

moment dokręcania zacisku).

3 4
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Badanie rozdzielnicy / sterownicy

Weryfi kacja / inspekcja

* Rodzaj badania S: kontrola wzrokowa

Rodzaj badania P: badanie za pomocą przyrządu mechanicznego lub elektrycznego

Raport z badania wyrobu wg PN-EN 61439-1

1

Obwody ochronne należy przete-

stować pod kątem integralności 

połączenia elektrycznego (ciągło-

ści obwodu ochronnego).

3Se-
rial
No.

Rodzaj 
badania* Opis badania

Rozdział 
normy
PN-EN 
61439

Wynik 
badania

Wykonujący 
badanie

3 S/P

Ochrona 

przeciwporażeniowa

i integralność obwodu 

ochronnego

11.4 OK

9 P

Oprzewodowanie, 

działanie łączeniowe i 

funkcja

11.10 OK

Należy skontrolować skuteczność 

działania mechanicznych 

elementów napędowych, 

urządzeń blokujących i zamków, 

również tych związanych z 

członami ruchomymi.

Nr Rodzaj 
badania* Opis badania

Rozdział 
normy
PN-EN 
61439

Wynik 
badania

Wykonujący 
badanie

4 S

Wbudowanie elementów 

wyposażenia 

do tego przeznaczonych

11.5 OK

7 P

Działanie mechaniczne

(elementy napędowe, 

zamki)

11.8 OK

7

Producent musi określić środki, 

które należy wdrożyć, aby 

zachować określony stopień 

ochrony.

Należy sprawdzić, czy uszczel-

nienia i pokrywy zostały zainsta-

lowane zgodnie z instrukcjami 

producenta.

Nr Rodzaj 
badania* Opis badania

Rozdział 
normy
PN-EN 
61439

Wynik 
badania

Wykonujący 
badanie

1 S

Stopień ochrony obudów

(uszczelnienia, pokrywy 

ochronne)

11.2 OK

2

Odstępy izolacyjne pomiędzy 

różnymi potencjałami powinny 

być większe od wartości poda-

nych w tabeli 1 normy. Zaleca 

się minimalną odległość 10 mm.

Trzeba sprawdzić przewody pod 

kątem zgodności ze schematami 

obwodów, a prawidłowość wyko-

nania połączeń skręcanych powin-

na być skontrolowana losowo.

5
Nr Rodzaj 

badania* Opis badania
Rozdział 
normy
PN-EN 
61439

Wynik 
badania

Wykonujący 
badanie

2 S/P

Odstępy izolacyjne 

powietrzne i powierzch-

niowe

11.3 OK

5 S/P
Wewnętrzne obwody 

elektryczne i połączenia
11.6 OK

6 S
Zaciski do przewodów 

zewnętrznych
11.7 OK

8 P Właściwości dielektryczne 11.9 >200 MΩ

Rozdzielnice przeznaczone do 

obsługi przez osoby bez kwali-

fi kacji o prądzie znamionowym 

do 250 A powinny być poddane 

próbie z napięciem 500 V d.c.

Dla rozdzielnic powyżej 250 A 

powinny być użyte wyższe 

napięcia.

8

Przewodnik projektowania i montażu 

zgodnego z normą PN-EN 61439

dla rozdzielnic systemu ENYSTAR do 250 A i

rozdzielnic systemu Mi do 630 A do pobrania ze strony

PASSION FOR POWER.

Do pobrania na stronie www.hensel-electric.de/61439

PRZEWODNIK  
Projektowanie i montaż 

zgodnie z normą PN-EN 61439
Rozdzielnice tablicowe ENYSTAR do 250 A  

i rozdzielnice do rozdziału energii elektrycznej Mi do 630 A

www.hensel-electric.plww
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Raport z badania wyrobu (lista kontrolna)

www.hensel-electric.plww

Nr
Rodzaj 
badania*

Opis badania
Rozdział normy
PN-EN 61439

Wynik badania Wykonujący badanie

1 S
Stopień ochrony obudów

(uszczelnienia, pokrywy ochronne)
11.2

2 S/P Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 11.3

3 S/P
Ochrona przeciwporażeniowa

i integralność obwodu ochronnego
11.4

4 S
Wbudowanie elementów wyposażenia 

do tego przeznaczonych
11.5

5 S/P Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 11.6

6 S Zaciski do przewodów zewnętrznych 11.7

7 P
Działanie mechaniczne

(elementy napędowe, zamki)
11.8

8 P Właściwości dielektryczne 11.9           MΩ

Badanie wytrzymałości napięciem o częstotliwości sieciowej należy wyko-

nać na wszystkich obwodach, zgodnie z rozdziałem 10.9.2 normy PN-EN 

61439-1 z czasem przykładania napięcia przez 1 s. Napięcie probiercze 

dla rozdzielnic i sterownic elektrycznych z napięciem znamionowym izolacji 

pomiędzy 300–690 V AC wynosi 1890 V. Wartości testowe dla różnych 

napięć znamionowych izolacji są podane w tabeli 8 normy PN-EN 61439-1.

Wartości napięć 

probierczych

          V AC

Alternatywnie w przypadku zestawów rozdzielnic o wartościach zabez-

pieczeń w obwodzie zasilania do 250 A stosuje się pomiar rezystancji 

izolacji za pomocą miernika rezystancji izolacji przy napięciu co najmniej 

500 V prądu stałego. Wynik jest dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi 

co najmniej 1000 Ω / V.

Rezystancja izolacji

          Ω/V

9 P Oprzewodowanie, działanie łączeniowe i funkcja 11.10

S — kontrola wzrokowa

P — badanie za pomocą przyrządu mechanicznego lub elektrycznego

Wykonujący badanie: ............................................................

Data: ....................................................................................

Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC),

Weryfi kacja według normy PN-EN 61439-2

Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby niewykwalifi kowane (DBO),

Weryfi kacja według normy PN-EN 61439-3

Zamawiający: ........................................................................................ Numer fabryczny: .....................................................

Nazwa wyrobu: ..................................................................................... Nr zlecenia produkcyjnego: .......................................

Wykonane badania:
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Znakowanie

Oznaczenie producenta

- nazwa lub znak handlowy producenta

- typ, nazwa rozdzielnicy lub numer zamówienia

- data produkcji

-  zastosowana norma PN-EN 61439-2/3

Przykład:

Producent systemu

98 01 994

Elektro Majster

ul. Warszawska 123

00-001 Poznań

Producent: Zamówienie

PN-EN 61439 -
  Data

20130815

01/15

P d Z ó i i

Uwagi dotyczące oznakowania:

 uzupełnić etykietę

 umieścić w widocznym miejscu na zewnątrz 

rozdzielnicy

 zabezpieczyć folią ochronną



Firma HENSEL zapewnia oznakowanie wszystkich rozdzielnic na 

aparaturę modułową.

Firma / prefabrykator rozdzielnicy, który jest odpowiedzialny za 

gotowy do użycia zestaw rozdzielczy uważany jest za producenta 

(PN-EN 61439-1).

Po zbudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy należy umieścić 

tabliczkę znamionową. 

Tabliczka znamionowa powinna być tak zlokalizowana, aby po 

zainstalowaniu i uruchomieniu rozdzielnicy była w pełni czytelna.

Firma HENSEL zapewnia oznakowanie wszystkich rozdzielnic na 

aparaty modułowe.

3
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Wzór deklaracji zgodności dla prefabrykatora

listy kontrolne

www.hensel-electric.plww

Oznakowanie CE

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

stanowią, że procedura oceny zgodności musi zostać wykonana

również dla zestawów rozdzielnic. Potwierdza ona, że zestaw

rozdzielnicy jest zgodny z odpowiednimi przepisami i spełnia

obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Następnie należy wystawić deklarację zgodności i umieścić

oznakowanie CE na rozdzielnicy.

Tworząc wyrób z istniejących już gotowych produktów, 

stajemy się jego producentem!

Umieszczenie oznakowania CE

Elektro Majster
ul. Warszawska 123
00-001 Poznań

Producent: Zamówienie

PN-EN 61439 -
Data

20130815

3 01/15

Deklaracja zgodności  Arkusz 3

Pieczęć
Niniejszym (nazwa producenta)

oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że następujący produkt

będący rozdzielnicą / sterownicą niskonapięciową

(oznaczenie, typ, katalog lub numer zamówienia) 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, pozostaje w zgodności i jest produkowany zgodnie 

z następującymi normami: 

   Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC) zgodnie z normą PN-EN 61439-2

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) zgodnie  

z normą PN-EN 61439-3

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymogom następujących dyrektyw europejskich:

 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

   Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE 

na przykład przy zastosowaniu sprzętu elektronicznego, zainstalowanego w rozdzielnicach zgodnie  

z normą PN-EN 61439-1

(Przyznanie znaku CE*):  (Data)

*)  Należy go umieścić w widocznym miejscu w połączeniu z oznaczeniem producenta na rozdzielnicy, a jeśli to konieczne, w sposób 

umożliwiający odczyt po otwarciu drzwiczek. 

           

(miejsce i data wystawienia):  (nazwa i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

Na podstawie niniejszej deklaracji zgodności producent zapewnia zgodność z wymienionymi dyrektywami i normami.

Niniejsza deklaracja zgodności spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Deklaracja zgodności składana przez dostawcę — Część 1:  

Wymagania ogólne”.

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Lista kontrolna dotycząca procedury oceny zgodności  Arkusz 2

Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa

  Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC),  

Kontrola rozdzielnicy według normy PN-EN 61439-2

  1. Dokumentacja techniczna 

 

Zakres dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35 UE

    Katalogi lub inna dokumentacja pierwotnego producenta rozdzielnic niskonapięciowych (ważne informacje: 

nazwa i adres pierwotnego producenta, oznaczenie typu, obowiązująca norma, opis produktu).

    Instrukcje dotyczące montażu i instalacji pierwotnego producenta.

    Schemat ideowy, rysunek montażowy, specyfikacja materiałów.

    Przeprowadzenie badania wyrobu zgodnie z normą PN-EN 61439-1 

Raport z badania wyrobu (Arkusz 1) stanowi część dokumentacji.

 Zakres dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

    Uzupełnienie dokumentacji technicznej dokumentami producenta dotyczącymi całego sprzętu 

i wszystkich urządzeń elektronicznych, które zawierają elektronikę (instrukcje montażu i instalacji).

     Deklaracja zgodności producenta sprzętu, która potwierdza zgodność produktu z wymogami dyrektywy 

EMC. Notatka w towarzyszących dokumentach musi być przechowywana w odpowiedni sposób.

  2. Deklaracja zgodności (patrz Arkusz 3)

  3. Umieszczenie oznaczenia CE (zgodnie z tym arkuszem)

 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona:

   

 (miejsce/data wystawienia)    (nazwisko i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

PieczęćZamawiający:

Nazwa wyrobu:

Nr seryjny:

Nr zlecenia  

produkcyjnego:

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania 

przez osoby postronne (DBO) 

Kontrola rozdzielnicy według normy  

PN-EN 61439-3

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

  Deklaracja zgodności

W ostatnim etapie prefabrykator rozdzielnicy dokonuje oceny 

zgodności według dyrektywy LVD2014/35UE. 

Na koniec można wystawić deklarację zgodności (Arkusz 3). 

Obydwa formularze można edytować i można je pobrać ze strony 

www.hensel-electric.pl.

W tym celu można posłużyć się listą kontrolną dotyczącą 

procedury oceny zgodności (Arkusz 2).
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  Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności można pobrać ze strony:

www.hensel-electric.plww

Nr./No. K-2016-6

Produkt / Typ ENYSTAR, Typ FP

The product / Type ENYSTAR, type FP  

Producent  Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6

 57368 Lennestadt 

Opis System rozdzielnic do 250 A “DBO”

Description Distribution boards up to 250A “DBO”

 do którego odnosi się ta deklaracja, jest zgodny z poniższymi normami lub dokumentami normatywnymi:

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

Norma

Standard PN-EN 61439-3

 IEC 61439-3

 EN  61439-3

 

 i odpowiada postanowieniom poniższych dyrektyw Unii Europejskiej

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

  Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE 

 Low voltage directive 2014/35/EU

 Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

 RoHS directive 2011/65/EU

Niniejsza deklaracja zgodności odpowiada normie europejskiej EN 17050-1 „Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę”. Niniejsza deklaracja obowiązuje na całym świecie jako deklaracja producenta dotycząca zgodności z 

wymienionymi powyżej normami międzynarodowymi i krajowymi.

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.

Rok umieszczenia 

oznakowania CE 2013 

Year of affixing CE-Marking 

Data wystawienia  22.04.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Dyrektor zarządzający ds. technicznych - 

- Technical Managing Director -
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made in GERMANY
since 1931

Hensel Polska Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Telefon: 61 876 61 46

Faks: 61 879 93 50

e-mail: hpl@hensel.com.pl

www.hensel-electric.pl

98 17 1101 6.16/2


