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Informação técnica
  Propriedades do material
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 
RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(polipropileno)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

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

(policarbonato)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / 
KF .... B / KF .... C 
WP .... /
FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC-GFS 

(policarbonato 

com GFS)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..
Tampa e porta KV ... / 
Tampa e porta KV PC .. /
Tampa articulada KG ...

PC 

(policarbonato)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

Selagem
DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 
DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 
KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 
KF 10.. / KF 16..
DP ... / DPC ... / DE ... / 
KV ... / KV PC ... /  
ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 
KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(termoplástico 

elastómero)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Selagem
DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 
KF 35.. / KF 50../
K ... / KV ... / KV PC ... /

PUR 

(poliuretano)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 
BM ... 

PA (poliamida) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 
KBM .. / KBS ..

PA (poliamida) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

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

+100 °C

+ 0 + + + +

Selagem  
AKM .. / ASS .. / AKS ..

CR/NBR

(policloropropeno

- borracha nitrito)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Selagem  - parte interna
ASS .. 

TPE (Evoprene) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Selagem  - parte exterior
ASS .. 

CR (borracha 

cloroprene)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Selagem
KBM .. / KBS ..

EPDM Borracha 

de Etileno-

Propileno-Dieno

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Como em: Janeiro 2016

( + = resistente; 0 = parcialmente resistente; — = não resistente)

1)  Os dados sobre resistência química são meramente informativos. Para cada caso concreto, será necessário um teste em combinação

com outros produtos químicos e condições ambientais (temperatura, concentração, etc)

2) (CMA) - Concentração Máxima Admissível no local da instalação
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Informação técnica
RoHS, REACH

Diretiva 2011/65/EU (RoHS) Atestamos todos os detalhes de acordo com o melhor do nosso conhecimento. Correspondem ao mais 

avançado estado da tecnologia actual. Esta informação não deverá ser entendida como garantia, no 

sentido dado pela legislação de garantia.

Os nosso produtos não são abrangidos pelo âmbito da Legislação do Equipamento Eléctrico (equipa-

mento elétrico e eletrónico).

As seguintes gamas de produtos estão em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC (RoHS):

   Caixas de derivação DK

   Quadros de distribuição KV

   Sistemas para entrada de cabos LES

     Caixas vazias em conformidade com a norma IEC 62208

A Gustav Hensel GMbH & Co. KG cumpre os requisitos estabelecidos pelo regulamento REACH (EG) 

nº.1907/2006. Será informado no ambito da relacão comercial com a empresa acerca das alteracões 

aos nossos produtos resultantes da REACH acordando sobre as medidas adequadas numa base caso a 

caso.

No que diz respeito ao artigo 33 do REACH, informamos que os nossos produtos e as respectivas em-

balagens não contêm quaisquer das substâncias presentes na listagem do artigo 59 (1, 10) do regula-

mento mencionado acima numa concentração superior a 0.1% do peso total (a partir de 12/17/2015).

Regulamento (EC) 
Nº 1907/2006 REACH
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Informação técnica
Índices de proteção fornecidos por invólucros (Código IP)

Signifi cado do primeiro dígito

O primeiro dígito indica o nível de protecção proporcionado pelo invólucro contra acesso de pessoas a partes perigosas. Esta protecção é atingida quando 

a penetração no invólucro por uma parte do corpo ou por um objecto exterior, manuseado por uma pessoa, é impedida ou limitada. Ao mesmo tempo o 

invólucro protege o equipamento contra a penetração de objectos exteriores sólidos. Este é o motivo para haver duas descrições e duas defi nições para 

cada característica numérica.

Signifi cado do segundo dígito

O segundo dígito indica a protecção do invólucro contra entrada de água com efeitos  nocivos no equipamento eléctrico.

Índice de proteção de acordo com a norma IEC 60 529 

Índice de proteção do equipamento eléctrico
Por razões de segurança, o equipamento eléctrico deve ser 

protegido de condições e infl uências externas. Os invólucros 

proporcionam a protecção do equipamento eléctrico contra 

acesso a partes causadoras de perigo e contra objectos 

exteriores sólidos, assim como o pó, humidade e água. 

A norma internacional IEC 60 529, a norma alemã 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 Parte 1 Setembro 2000 com o título 

„"Índices de proteção fornecidos por invólucros (Código IP)“ são a 

base para a determinação e designação do índice de proteção. 

O índice de proteção fornecido por um invólucro é comprovado 

através de métodos de teste normalizados. 

O "envelhecimento" dos produtos antes de efectuar os testes faz 

parte dos métodos de teste standard. Este "envelhecimento" é feito 

através de um tratamento termal activo intensifi cado.

1º. número de código: Protecção contra objectos 
exteriores sólidos e contacto directo Letra adicional

A
p

lic
aç

ão

Protecção do equipamento contra entrada de objectos 
exteriores sólidos e de pessoas contra acesso a partes 
causadoras de perigo com palma da mão (não protegida), 
dedos, ferramenta ou cabos.

Letra adicional onde a protecção 
actual contra acesso a partes peri-
gosas é maior do que a indicada pelo 
primeiro dígito (por ex. IP 20C) 

Protecção contra entrada 
de objectos exteriores 
sólidos...

Protecção contra acesso a 
partes perigosas...

Forma curta:
Protecção contra acesso 
com...

símbolo

IP 0X sem protecção sem protecção

IP 1X substâncias externas 

≥ 50 mm Ø

à prova de contacto manual A à prova de contacto manual

IP 2X substâncias externas 

≥ 12.5 mm Ø

protecção dos dedos B protecção dos dedos

IP 3X substâncias externas 

≥ 2.5 mm Ø

contacto com ferramentas

≥ 2.5 mm Ø
C contacto com  

ferramentas

≥ 2.5 mm Ø

IP 4X substâncias externas

≥ 1 mm Ø

contacto com ferramentas

≥ 1 mm Ø
D contacto com 

 ferramentas

≥ 1 mm Ø

IP 5X protecção contra depósito 

de pó

contacto com qualquer 

equipamento auxiliar

IP 6X à prova de pó contacto com qualquer 

equipamento auxiliar

 

IP  
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2º. número de código:  Protecção contra entrada de água com efeitos nocivos

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

Sem

proteção

Protegido 

contra que-

das verticais 

de gotas de 

água (con-

densação)

Protegido 

contra que-

das de gotas 

de água até 

15º 

na vertical

Protegido 

contra água 

da chuva 

até 60º na 

vertical

Prote-

gido contra 

a projeção 

de água em 

todas as 

direções

Protegido 

contra jatos 

de água 

lançados 

em todas as 

direções

Prote-

gido contra 

projeções 

de água 

semelhantes 

a vagas de 

mar

Protegido 

contra efeitos 

de imersão

Protegido 

contra pro-

cessos de 

limpeza (jatos 

de água) e 

água com 

temperaturas 

elevadas

� � �� � �� �� ��

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 69

Letras adicionais ao código IP

Opcionalmente, o código IP pode ainda ser aumentado através de letras adicionais. Estas letras indicam o grau de protecção contra acesso a partes perigosas. 

São por norma colocadas a seguir aos dois caracteres numéricos característicos. Estas letras apenas são utilizadas se a protecção actual contra acesso a 

partes perigosas for maior do que a indicada pelo primeiro dígito ou se a protecção contra acesso a partes perigosas for indicada mas a protecção contra 

objectos exteriores sólidos não for considerada. O primeiro dígito é então substituído por um X. Um invólucro terá apenas um determinado índice de 

proteção indicado pela letra adicional se também estiver em conformidade com todos os índices de proteção inferiores.

O sistema de marcação consiste nas letras IP e duas características numéricas. 

Exemplo:

IP 6  7
     

         Letras (Índice de Proteção)
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Informação técnica
Recomendações para instalações
no exterior em zonas com água e humidade  

índice de proteção IP X 4

com jatos indirectos de água em processos ocasi-

onais de limpeza, por exemplo na agricultura

índice de proteção IP X 5

com jatos indirectos de água em processos oper-

acionais de limpeza, por exemplo na lavagem de 

carros

índice de proteção IP X 5  
e consulta adicional com o fabricante:

com jatos directos de água em processos ocasion-

ais de limpeza, por exemplo em talhos

1.2.  Requisitos mínimos para o equipamento eléctrico 

que deverá suportar níveis de stress mais elevados:

„Exteriores protegidos“
O equipamento elétrico deverá estar protegido da precipitação (chuva, neve ou granizo) e da luz directa 

do sol.

„Exteriores desprotegidos“
O equipamento elétrico pode estar exposto à precipitação e à luz directa do sol. 

Em ambos os locais de instalação, devem ser tidos em conta os efeitos climáticos sobre os equipamentos 

instalados, por exemplo, temperaturas ambientes muito altas ou muito baixas ou a condensação.

Notas para a instalação 
no exterior:

1. Requisitos
  Proteção contra a entrada 

de água em todos os eq-

uipamentos elétricos com 

o invólucro apropriado (2º 

dígito numérico)

1.1. Requisitos mínimos para o equipamento elétrico:

Índice de proteção

IP X 1  

Índice de proteção

IP X 1  

Índice de proteção

IP X  3

interiores exteriores protegidos exteriores desprotegidos

Os requisitos específi cos 
de cada país deverão ser 
observados!

Requisitos do standard Alemão DIN VDE 0100 parte 737
para estar em conformidade com o índice de proteção IP

4.1  O equipamento elétrico deverá ser seleccionado tendo em consideração as influências exter-

nas às quais poderão estar expostos. A operação devida e a eficácia dos índices de proteção 

requeridos deverá ser assegurada.

Nota: dados dos fabricantes!

2.  Requisitos do Standard 
Alemão DIN VDE 0100 
Part 737

Os requisitos específi cos 
de cada país deverão ser 
observados!
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Informação técnica
Formação de condensação nas instalações eléctricas

O problema da formação de condensação nas instalações eléctricas apenas ocorre em caixas 

com grau de protecção ≥ IP 54 uma vez que o ajuste da temperatura que é efectuado do inte-

rior para o exterior é demasiado baixo devido à alta densidade da caixa e respectivo material.

Como aparece a água 
condensada em caixas com 
elevado grau de protecção?

Em áreas onde são esperados níveis 

elevados de humidade no ar e grandes 

fl utuações de temperatura, por exemplo, 

em lavandarias, cozinhas, garagens, etc.

Formação de condensação em  
instalações no interior:

Como ocorre a conden-
sação nos produtos com 
elevado índice de proteção?

Aqui a condensação pode ser formada 

dependendo das condições meteorológi-

cas, humidade do ar elevada, sol directo 

e diferenças de temperatura em compa-

ração com a parede:

Formação de condensação em 

instalações exteriores, protegidas contra 
infl uências meteorológicas ou instalações 
exteriores não protegidas:

Sistema ligado.

A temperatura interna é superior à do exterior devi-

do à dissipação do calor produzido pelos equipa-

mentos instalados.

Sistema ligado.

O ar morno no interior da caixa tende a acumular 

humidade. Este entra a partir do exterior através do 

vedante dado que as caixas não são impermeáveis 

aos gases.

A temperatura interior é reduzida através do arre-

fecimento do sistema, por exemplo, desligando 

as cargas. O ar mais frio emite humidade que é 

recolhida como água condensada nas superfícies 

internas de arrefecimento.

Sistema desligado.
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Exemplo:

Quadro de distribuição Mi

Entrada de cabos e ventilação
Bucins com ventilação 

integrada 

1. Seleccione o local de instalação (evite as diferenças de temperatura).

2.  Abra a membrana para água condensada no ponto mais baixo da caixa 

de derivação (furo com Ø 5 mm).

3. Permita a renovação do ar através da ventilação.

Medidas contra a acumu-
lação de água condensada
Exemplo: 

Caixas de derivação DK

Rebordo de ventilação para venti-

lação de quadros de  distribuição 

Mi em caso de temperatura interior 

extremamente elevada ou risco de 

 condensação de água, para monta-

gem vertical nas paredes laterais de 

caixa, índice de protecção IP 44.

Bucins com ventilação integrada 

asseguram a compensação de 

pressão entre o interior e o exterior 

através de uma membrana que 

permite "respirar" e que ao mesmo 

tempo previne a entrada de água 

do exterior.

Abrir membrana para evitar 

condensação

Informação técnica
Formação de condensação nas instalações eléctricas
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Informação técnica
Abreviaturas internacionais de tipos de condutores
Código IK

Código IK [W] em J

IK00
Sem pro-

tecção

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

Código IK [W] em J

IK06 1

�����

����


IK07 2

�����

����


IK08 5

�����

���	


IK09 10

�����

��	


IK10 20

�����

��	


Classifi cação da proteção 
mecânica contra impactos 
pelo código IK

Código IK
Proteção contra 
impactos mecânicos
(força de impacto)

O standard Europeu para invólucros  EN 50298:98 inclui também o código IK para proteção contra impactos. 

Com a norma DIN EN 50102 (VDE 0470 parte 100) "Índices de proteção de invólucros para equipamento 

elétrico contra cargas mecânicas exteriores (código IK)", é defi nido pelas letras IK.

O standard regula a metodologia para a atribuição do índice de proteção de invólucros contra cargas 

exteriores mecânicas. 

A proteção que é oferecida por um invólucro contra uma carga mecânica 

(valor de energia necessário em joules) indica o índice de proteção.

A HENSEL testa os seus produtos e sistemas de acordo com este standard.

Código IK: Valor de energia necessário [W] em Joules. 

Abreviaturas internacionais 
de tipos de condutores

r (rígido) f (fl exível)

sol (sólido) s (multifi lar) 

condutores 

alma circular

condutores 

alma sectorial

condutores 

alma circular

condutores 

alma sectorial

condutores fl exíveis

RE (redondos 

monofi lares)

SE (por sector 

monofi lares)

RM (redondos 

multifi lares)

SM (por sector 

multifi lares)
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Informação técnica
Diâmetro exterior das secções de cabo convencional
Abreviaturas dos cabos

Os diâmetros exteriores são 

valores médios de produtos 

diferentes.

Secção 
do cabo

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25  — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1,5 10 12 —

2x2,5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1,5 10,5 12,5 13

3x2,5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32-36 36

3x95/50 — 37-41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48-54

3x240/120 — 57-63 60

3x300/150 — 63-69 —

Secção 
do cabo

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

4x1,5 11 13,5 14

4x2,5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26-30 29

4x50 — 30-35 34

4x70 — 34-40 37

4x95 — 38-45 42

4x120 — 42-50 47

4x150 — 46-53 52

4x185 — 53-60 60

4x240 — 59-71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34-37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1,5 12 15 15

5x2,5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1,5 13 16 —

7x2,5 14,5 16,5 —

19x1,5 — 22 —

24x1,5 — 25 —

Abreviaturas dos cabos
NYM Cabo com blindagem de plástico fi no

NYY Cabo com blindagem de plástico

NYCY  Cabo com blindagem de plástico com

condutor concêntrico

NYCWY  Cabo com blindagem de plástico com 

condutor concêntrico ondulado

T
é

c
n

ic
a

In
fo

rm
a

ç
ã

o
 t

é
c

n
ic

a



   | 275

Informação técnica
Atribuição de diâmetros exteriores de cabo a bucins para entrada de cabos
Normas e regulamentos

Entradas de cabo Hensel 
em conformidade com as 
seguintes normas e 
regulamentos

- EN 50262

Entradas de cabo métricas para instalações eléctricas

- EN 60423

Ligações eléctricas - Diâmetro exterior das ligações para 

instalações eléctricas e roscas para ligações e encaixes

- IEC 60529

Índices de proteção fornecidos pelas caixas (Código IP)

Bucins com porca AKM/ASS
Índice de proteção IP 66 / 67 / 69.

Com alívio de tensão e contraporca.

Bucins ESM
Índice de proteção IP 55

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins para tubos EDR
Índice de proteção IP 65

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins cónicos STM
Índice de proteção IP 55

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins cónicos EDK
Índice de proteção IP 65

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

3 6,5 AKM/ASS 12

5 10 AKM/ASS 16

6,5 13,5 AKM/ASS 20

10 17 AKM/ASS 25

14 21 AKM/ASS 32

20 28 AKM/ASS 40

25 35 AKM/ASS 50

35 48 AKM/ASS 63

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

Ligações

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. 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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Informação técnica
  Tecnologia de ligadores

Ligador FIXCONNECT® T e N
Capacidade nominal de ligação dos ligadores T e N

Secções correspondentes/cobre

Unidade de aperto número
máx. de - até máx.

número
máx. de - até máx.

Binário 
de aperto

Ligador por parafuso 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

2 Nm

Ligador rápido 4 mm²

1

 

 1.5 - 4 mm2, sol 1

 

 1.5 - 4 mm2, f

Sem ponteira; a 

unidade de aperto tem 

que ser aberta com 

ferramenta quando o 

condutor é inserido

}
Testado como ligador 

para vários condutores 

de secções iguais, para 

utilização num único

circuito.

Corrente admissível do dispositivo de ligação: 75 A 
Todos os ligadores possuem proteção contra auto-desaperto. 
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Informação técnica
  Tecnologia de ligadores

número de módulos Ligador T

 até 4 mm2          até 25 mm2

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9
8x4 mm2 2x25 mm2

12
12x4 mm2 2x25 mm2

18
16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 fi las)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 fi las)

54

32x4 mm2 8x25 mm2

Ligadores e número de condutores a ligar

Ligador de Terra (T) para condutores de cobre

Ligador de Neutro (N) para condutores de cobre

número de módulos Ligador N

 até 4 mm2           até 25 mm2

   jumper
plug-in

3
4x4 mm2 1x25 mm2

4.5

6
4x4 mm2 2x25 mm2

9

8x4 mm2 2x25 mm2

12

12x4 mm2 2x25 mm2

18

16x4 mm2 4x25 mm2

24

36 (3 fi las)

48 24x4 mm2 6x25 mm2

36 (2 fi las)

54

32x4 mm2 8x25 mm2
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Informação técnica
Preparação de condutores de Alumínio

As características especiais de condutividade do 

alumínio podem ser comprovadas pelo facto de a 

superfície de um condutor de alumínio fi car coberta 

imediatamente por uma camada de óxido quando 

exposta ao oxigénio. 

Esta característica leva ao incremento da resistên-

cia ao longo do tempo entre o condutor de alumínio 

e o corpo do ligador.

Este facto pode levar ao sobreaquecimento do liga-

dor e em casos extremos a incêndio. 

Apesar destas condicionantes especiais, os condu-

tores de alumínio podem ser utilizados se o ligador 

utilizado for apropriado e as seguintes condições 

forem tidas em consideração ao ligar.

Ligação de condutores 
de alumínio

I. Base química

4.  Os passos descritos anteriormente deverão ser 

repetidos sempre que um condutor seja remov-

ido e novamente ligado. O condutor deverá ser 

novamente limpo, envolvido com vaselina ou um 

produto similar e ligado imediatamente porque 

vai ser ligado numa posição diferente. 

3.  Devido à tendência do alumínio para se soltar, 

os ligadores necessitam de ser apertados antes 

do arranque inicial e depois das primeiras 200 
horas de funcionamento (ter em atenção o 

binário de aperto).

III.  Preparação apropriada 
e manuseamento dos 
condutores de alumínio

1.  A secção do condutor descarnado não isolada 

deve ter a camada de óxido cuidadosamente 

limpa, utilizando para isso por exemplo uma na-

valha. Não deverão ser utilizadas lixas, escovas 

ou limas. 

2.  Imediatamente após remover a camada de 

óxido, o condutor necessita de ser revestido 

com uma massa não ácida nem alcalina como 

por exemplo vaselina técnica e depois ser 

imediatamente inserido no ligador. Este passo 

previne a formação de uma camada de óxido 

não condutora pelo contacto do condutor com 

o oxigénio.

1.  Os ligadores satisfazem os requisitos para uma 

sequência de tensão electro química alinhada. 

Será prevenida a desintegração do material de 

base (alumínio).

2.  O ligador possui a forma e a superfície adequada 

para inserir o condutor de alumínio com massa 

neutra ou com uma camada muito fi na de óxido 

ao efetuar a ligação.

A capacidade de ligação com condutores de alumínio dos ligadores deve ser comprovada e 
confi rmada pelo fabricante dos ligadores.

II.    Requisitos especiais 
dos   ligadores para 
condutores de alumínio
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Informação técnica
Testes de qualidade

Teste para proteção 
contra pó
Indicado pelo primeiro

algarismo, normalmente 5 e 6, 

em conformidade com a 

norma IEC 60529

Teste de proteção 
contra água
Em conformidade com a 

norma IEC 60529 Indicada 

pelo segundo algarismo

7: submersão temporária

6: jatos de água de forte 

intensidade

4: salpicos de água

1: gotas de água

Teste com o 
martelo vertical 
em conformidade com 

a norma IEC 60068-2-75

Teste das unidades de 
aperto por parafuso
contra desaperto em 

conformidade com 

a norma IEC 60998-2-1

Teste de fi o incandescente 
em conformidade com 

a norma IEC 60695-2-11

Testes na cabine de simulação 
de condições climáticas 
em conformidade com a 

norma IEC 60068-1 Resistência 

de materiais contra determindas 

condicionantes ambientais 

como calor, frio ou humidade

Testes ambientais 

Teste de nevoeiro salino 

em conformidade com IEC 

60068-2-11
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Informação técnica
Defi nições dos termos

Defi nições dos termos
São fornecidos valores nomi-

nais para confi gurar mecanis-

mos de comutação de baixa 

tensão na norma IEC 439-1.

Tensão nominal (Un) 
valor nominal mais elevado da tensão AC (r.m.s.) 

ou DC declarado pelo fabricante ao qual o(s) 

circuito(s) principal(ais) da instalação é (são) 

designado(s) para ser(em) ligado(s)

Tensão nominal de funcionamento (Ue)
(de um circuito de uma instalação)
valor da tensão, declarado pelo fabricante, que 

combinada com a corrente nominal determina a 

sua aplicação.

Tensão nominal de isolamento (Ui) 
valor de tensão r.m.s admissível, atribuído pelo 

fabricante ao equipamento ou a uma parte deste, 

caracterizando a capacidade específi ca (a longo 

prazo) admissível do isolamento.

Tensão nominal de impulso (Uimp)
valor de tensão admissível de impulso, declarado 

pelo fabricante, caracterizando a capacidade es-

pecífi ca admissível do isolamento contra sobre-

tensões momentâneas. 

Corrente nominal (In)
valor de corrente, declarado pelo fabricante tendo 

em consideração as especifi cações dos compo-

nentes, a sua disposição e aplicação, que pode 

ser suportada sem o aumento da temperatura 

das várias partes da instalação excedendo limites 

específi cos em condições específi cas.

Corrente de curto circuito provável (Icp) 
corrente que fl ui quando os condutores no circuito 

são curto-circuitados por um condutor de im-

pedância negligente localizado o mais próximo 

possível dos terminais de alimentação do conjunto. 

Pico de corrente nominal suportado (Ipk) 
valor de um pico de corrente de curto circuito, 

declarado pelo fabricante, que pode ser suportado 

em condições específi cas.

Corrente nominal de período 
curto suportada (Icw) 
valor r.m.s de corrente nominal de período curto, 

declarado pelo fabricante, que pode ser suportada 

sem provocar danos nas condições de teste es-

pecifi cadas, defi nidas nos termos de uma tensão 

e tempo.

Corrente nominal da instalação (InA) 
A corrente nominal da instalação é a menor da:

-  soma das correntes nominais dos circuitos 

de entrada dentro da instalação operados em 

paralelo;

-  da corrente total que o barramento principal é 

capaz de distribuir numa instalação específi ca.

Esta corrente deve ser conduzida sem o aumento 

da temperatura de componentes individuais exce-

dendo os limites especifi cados nas normas.

Corrente nominal de um circuito (Inc)
A corrente nominal de um circuito é estabeleci-

da pelo fabricante, tomando em consideração a 

classifi cação dos dispositivos no circuito, a sua 

disposição e aplicação. Esta corrente deverá ser 

conduzida sem o aumento da temperatura dos 

vários componentes da instalação excedendo os 

limites especifi cados nas normas quando o circuito 

é alimentado exclusivamente.

Factor de diversidade nominal (RDF) 
por valor unitário da corrente nominal, designado 

pelo fabricante, para os quais os circuitos de saída 

de uma instalação podem ser alimentados simul-

taneamente e de uma forma contínua tendo em 

consideração as infl uências térmicas mútuas.
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Informação técnica
Declarações de conformidade CE

A declarações CE de conformidade mais recentes estão disponíveis para 
download na internet em www.hensel-electric.de/pt > Produtos

Infos

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-1

Das Produkt / Typ DK ..., KF…, KD…, D…, DE…, RD…, RK…, DP…, KC…, DM…, DN…, KM…,  
The product / Type K 1…, K 2…, K 7…, K 8…, K 9…

Hersteller  Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6
 57368 Lennestadt
 

Beschreibung Kabelabzweigkästen
Description cable junction boxes

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

Dokumenten überein:

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

document(s):

Norm 

Standard DIN EN 60670-22
 EN 60670-22
 IEC 60670-22
 

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

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

  Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 
 Low voltage directive 2014/35/EU

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG
 RoHS directive 2011/65/EU

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

rungen 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.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2015 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 12.10.2016
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -

Erklärung der EG-Konformität
Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-12

Das Produkt / Typ FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606, 
The product / Type FK 1606, FK 1608, FK 1610, FK 1616
 FK 9025, FK 9105, FK 9255, FK 9259
 FK 7045, 7105, FK 7165
 FK 6505
   

Hersteller  

Manufacturer Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Gustav-Hensel-Straße 6
 57368 Lennestadt

Beschreibung Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt E30-E90
Description cable junction boxes tested for intrinsic fire resistance E30-E90

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

Dokumenten überein:

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

document(s):

Norm 

Standard DIN EN 60670-22
 EN 60670-22
 IEC 60670-22 
 DIN 4102-12
 

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

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

  Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 
 Low voltage directive 2014/35/EU

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG
 RoHS directive 2011/65/EU

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

rungen 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.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2015 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 22.04.2016
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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Erklärung der EG-Konformität

Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-19

Das Produkt / Typ K 0100, K 0200, K 0300, K 0400, K 0101, K 0201, K 0301, K 0401, KG 9xx 

The product / Type   

Hersteller  Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6 

 
57368 Lennestadt

 

Beschreibung Leergehäuse für Niederspannungsschaltgerätekombinationen 

Description Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

 
 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 62208

 IEC 62208

 

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

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

 
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 

 Low voltage directive 2014/35/EU

 

 RoHS Richtlinie 2011/65/EG

 RoHS directive 2011/65/EU

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

rungen 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.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2016 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 12.10.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -

mbH & Co. KG

Straße 6

dt

Niederspannungsschaltgerätekombinationen 

es for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

e Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen 

rein:

aration relates is in conformity with the following standard(s) or normative 

en Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n):

ance with the provisions of the following EC-directive(s)

ngs-Richtlinie 2014/35/EG 

rective 2014/35/EU

e 2011/65/EG

e 2011/65/EU

päischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklä-

weit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten 

European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. 

Erklärung der EG-Konformität

Declaration of EC Conformity

Nr./No. K-2016-7

Das Produkt / Typ Mi-Verteiler, Typ Mi

The product / Type Mi-Distributor, type Mi  

Hersteller  

Manufacturer 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 
Gustav-Hensel-Straße 6

 
57368 Lennestadt

Beschreibung 
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“

Description 
Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”

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

Dokumenten überein:

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

document(s):

Norm 

Standard 
DIN EN 61439-2

 
IEC 61439-2

 
EN  61439-2

 

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

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

 
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG 

 
Low voltage directive 2014/35/EU

 
EMV Richtlinie 2014/30/EG  

 
EMV directive 2014/30/EU 

 
RoHS Richtlinie 2011/65/EG

 
RoHS directive 2011/65/EU

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

rungen 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.

Jahr der Anbringung der 

CE-Kennzeichnung 2012 

Year of affixing CE-Marking 

Ausstellungsdatum 22.04.2016

Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Technische Geschäftsleitung - 

- Technical Managing Director -
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