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Stupeň 2 - Pro použití pod vodou.
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Kabelové krabicové rozvodky Hensel:  
Příběh o úspěchu!

Od svých počátků se společnost Gustav Hensel GmbH & Co KG staví čelem výzvám času! S vynálezem první 

kabelové krabicové rozvodky z termosetu v roce 1931 byl učiněn převrat v každodenním životě celé generace: 

Spousta elektroinstalačních zapojení se dalo najednou vyřešit nejjednodušším způsobem.  

Ulehčení, na které si již sotva vzpomeneme a které se stalo začátkem jedinečného příběhu o úspěchu.

Vyvíjíme výrobky, které nejen splňují potřeby dneška, 
ale dokonce je předčí... 

Stále s pokrokem 

Jako vynálezce umělohmotné kabelové krabicové rozvodky 
vnímáme jako naši povinnost stále udržovat krok s časem.  
Nestačí nám reagovat na nové výzvy. Spíše udáváme sami 
tempo, pokud jde o inovace v oblasti elektrotechniky a 
elektrických instalací.
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Vývoj originálu:

Pozvedli jsme originál do další fáze vývoje, přijali jsme 
impulsy z praxe a dali jim podobu ve formě nových funkcí 
nových kabelových krabicových rozvodek ENYCASE. 
Jsou ztělesněním naší vlastní kompetence, protože 
naše zkušenosti se rozvíjejí zejména v drsném prostředí, 
v obtížných podmínkách, jak v průmyslovém, tak i 
v živnostenském podnikání.

Řada vysoce kvalitních kabelových krabicových rozvodek 
se vyrábí z nejmodernějších materiálů při použití 
inovativních výrobních procesů. Naše výrobky jsou 
přesvědčivé již po celé generace. Naším cílem je pro Vás 
dále rozvíjet náš původní výrobek a optimalizovat jeho 
použití.

8 velikostí skříní v šedé a černé barvě.

Nejnovější měřící metody garantují vysokou kvalitu výrobků, jako zde optické měření výrobních odchylek.
Moderní automatizovaná logistika zajišťuje optimální a nákladově příznivou péči o zákazníky. 
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Vývoj originálu:
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Stabilní tvar s dostatkem 
prostoru pro kabeláž

Zalévací hmota bez silikonů
Vícestupňové membrány pro kabelová šroubení 

v různých velikostech

Požární odolnost - zkouška žhavou smyčkou 960 °C, 
Vysoká odolnost proti nárazu IK09 (10 Joule)

Pro plně zalitou kabelovou rozvodku nejsou podle  
normy DIN EN 60529 IP-druhy krytí skříní použitelné.
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Ohňostroj inovací!

Z nových výzev vyplývají nové požadavky. Abychom kabelové krabicové 

rozvodky ENYCASE ještě vylepšili, znovu jsme prozkoumali a zkontrolovali každý 

detail. Jen tak je možné zajistit, aby se vyrobil produkt, který vždy odpovídá 

nejnovějšímu stavu techniky a který uživatele vždy zároveň potěší nejen 

osvědčenými, ale i novými vlastnostmi.

�� odzkoušená řešení produktů lídra na trhu
�� bezpečné výrobky s dlouhou životností
�� inovativní aplikace s mnoha výhodami při instalaci

Vysoko posazené svorky s větším pro-
storem pro kabeláž

Různé průřezy a typy vodičů Vždy k dispozici vnější pásky pro 
uchycení

Rychle uzavíratelné otočením o čtvrt 
otáčky - viditelná závěrná poloha 

Svorky s ochranou vodiče 
pro flexibilní vodiče bez kabelové 

koncové dutinky
Všechny svorky se 2 upínacími 
pozicemi svorek na každý pól
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Stupeň 2: Vydrží těsné!

ENYCASE WP 
V mnoha odvětvích je největší prioritou, absolutně vyloučit možnost vniknutí vody do skříně. Je výborné, že Firma Hensel nabízí 

perfektní řešení pro nasazení v těchto podmínkách.

Speciálně koncipované a nově optimalizované krabicové rozvodky série ENYCASE efektivně zabraňují prostřednictvím 

rychletuhnoucí, trvale elastické zalévací hmoty  vniknutí tekutin a tvorbě vodního kondenzátu.

Profitujte z našich zkušeností a našeho know how , které je obzvláště v náročných podmínkách spolehlivě nejlepší ochranou.

WP-Kabelové rozvodky k zalití zalévací hmotou: Trvale vodotěsné spojení podle normy DIN VDE V 0606-22-100.

Stupeň 2: 
Pro nasazení 
pod vodou.

Vývoj originálu dále 
pokračuje.
Zůstaňte naladěni!
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Stálé vodotěsné spojení - Krabicové rozvodky  pro zapouzdření v souladu s  
DIN VDE V 0606-22-100

Opakovaně čas od času se elektrikáři střetávají s instalacemi, kde musí být bezpečně 
vyloučeno vnikání vody do rozváděčových skříní. Dokonce ani skříně které mají vysoký 
stupeň krytí to nemohou garantovat. Stupeň krytí IP dovoluje vnikání nezávadného množství 
vody do interieru skříně.  
V extrémních podmínkách venkovního prostředí, např. akumulace vodního kondenzátu 
může být výsledkem poškození elektrické instalace nebo přístrojů nebo příčinou poruch.
Odvětrání často postačí k prevenci tvorby kondenzace neškodného množství vody.
V mnohých případech, kdy odvětrání není možné, protože kabelové rozvodky jsou instalovány 
blízko řek a voda by mohla vniknout otvory pro odvětrání.

Které aplikace požadují vodotěsné spojení?

- Šachty čerpadel

-  Instalace kanálů na úrovni povrchu země

- Zátopová území v blízkosti řek

- Nechráněné venkovní instalace, které jsou v blízkosti povrchu nebo pod povrchem země. 

Proč není samotný stupeň IP dostačující?

- Všechny stupně IP umožňují vniknutí vody.

-  Vzniku kondenzací vody nemůže být vždy zabráněno.

- Odvětrávání nemůže být aplikováno ve všech prostředích.

Vodotěsné spojení 
Kabelové rozvodky zalité rychle tuhnoucí zalévací hmotou zamezují vniknutí vody včetně vzniku 
kondenzací vody. 
Zalévací hmota představuje mimořádné izolační vlastnosti.
Protože je zalévací hmota trasparentní, umožňuje provádět stálou vizuální kontrolu instalace.
Odolný elastický materiál je samotěsnící a proto je snadné testovat elektrické spojení po tom 
co je zalito zalévací hmotou. 
Zalévací hmota může být snadno odstraněna při opravách, dodatečných montážích a 
změnách v instalacích.
Další výhody: utěsněné kabelové rozvodky nabízejí spolehlivou ochranu proti zkratu a vibracím.
Zalévací hmota, ačkoliv vytváří podpůrný relief a fixuje vodiče nelepí materiál dohromady. 
Musí zde být použity kabelové vývodky, např. Hensel AKM

Vniknutí vody a tvorba vodního kondenzátu je uplně vyloučena.
Zalévací hmota může být snadno odstraněna v případě dodatečných instalací nebo 
měření.

1
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DK-kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití
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Provedení: předchozí typy nové typy

   

1,5-2,5 mm² KF WP 3025
WP 0202 G 
WP 0402 G

1,5-4 mm² KF WP 3045
WP 0404 G 
WP 0604 G

2,5-6 mm² KF WP 3065
WP 0606 G 
WP 1006 G

4-10 mm² KF WP 3105 WP 1010 G

   

1,5-2,5 mm² KF WP 2025
WP 0202 B 
WP 0402 B

1,5-4 mm² KF WP 2045
WP 0404 B 
WP 0604 B

2,5-6 mm² KF WP 2065
WP 0606 B 
WP 1006 B

4-10 mm² KF WP 2105 WP 1010 B

DK-kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

Srovnávací tabulka: Kabelové krabicové 
rozvodky „vodotěsné” staré - nové
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WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

�� Kabelové vstupy přes předlisy, AKM/ASS nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
�� Pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
�� Umožňuje trvalé nasazení pod vodou bez chemických přísad do hloubky jednoho metru
�� Pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno odstranit
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

WP 0202 G  
WP 0202 B 

   

1,5-2,5 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,  

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
�� Objem skříně 350 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 20 A
Utahovací moment svorky 0,5 Nm

WP 0402 G  
WP 0402 B 

   

1,5-2,5 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,  

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
�� Objem skříně 500 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 20 A
Utahovací moment svorky 0,5 Nm

WP 0404 G  
WP 0404 B 

    

1,5-4 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
�� Objem skříně 500 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 32 A
Utahovací moment svorky 0,7 Nm

6293

93

70104

10
4

70104

10
4
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WP 0604 G  
WP 0604 B 

   

1,5-4 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
�� Objem skříně 850 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 32 A
Utahovací moment svorky 0,7 Nm

WP 0606 G  
WP 0606 B 

    

2,5-6 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
�� Objem skříně 850 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 40 A
Utahovací moment svorky 1,5 Nm

�� Kabelové vstupy přes předlisy, AKM/ASS nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
�� Pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
�� Umožňuje trvalé nasazení pod vodou bez chemických přísad do hloubky jednoho metru
�� Pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno odstranit
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

�� Kabelové vstupy přes předlisy, AKM/ASS nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
�� Pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
�� Umožňuje trvalé nasazení pod vodou bez chemických přísad do hloubky jednoho metru
�� Pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno odstranit
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

WP 0202 G  
WP 0202 B 

   

1,5-2,5 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,  

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
�� Objem skříně 350 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 20 A
Utahovací moment svorky 0,5 Nm

WP 0402 G  
WP 0402 B 

   

1,5-2,5 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,  

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
�� Objem skříně 500 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 20 A
Utahovací moment svorky 0,5 Nm

WP 0404 G  
WP 0404 B 

    

1,5-4 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
�� Objem skříně 500 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 32 A
Utahovací moment svorky 0,7 Nm

77130

13
0

77130

13
0

13



WP 1006 G 
WP 1006 B 

    

2,5-6 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
�� Objem skříně 1200 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 40 A
Utahovací moment svorky 1,5 Nm

WP 1010 G  
WP 1010 B 

   

4-10 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,  

4 x 6 mm² sol,  
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s

�� Objem skříně 1200 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 63 A
Utahovací moment svorky 2,0 Nm

WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

�� Kabelové vstupy přes předlisy, AKM/ASS nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
�� Pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
�� Umožňuje trvalé nasazení pod vodou bez chemických přísad do hloubky jednoho metru
�� Pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno odstranit
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

18
0

77130

18
0

77130
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WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

WP 1006 G 
WP 1006 B 

    

2,5-6 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,  

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
�� Objem skříně 1200 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 40 A
Utahovací moment svorky 1,5 Nm

WP 1010 G  
WP 1010 B 

   

4-10 mm², Cu 3~
�� 5 - ti pól. na každý pól 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol,  

4 x 6 mm² sol,  
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s

�� Objem skříně 1200 ml

Jmenovité izolační napětí Ui = 690 V a.c./d.c.
Jmenovitý proud 63 A
Utahovací moment svorky 2,0 Nm

WP - kabelové krabicové rozvodky „vodotěsné”
pro zalití

�� Kabelové vstupy přes předlisy, AKM/ASS nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
�� Pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
�� Umožňuje trvalé nasazení pod vodou bez chemických přísad do hloubky jednoho metru
�� Pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno odstranit
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

GH 0350
Sada zalévací hmoty, 350 ml
�� Jako náhradní díl
�� Zalévací hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách.
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

GH 0500
Sada zalévací hmoty, 500 ml
�� Jako náhradní díl
�� Zalévací hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách.
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

GH 0850
Sada zalévací hmoty, 850 ml
�� Jako náhradní díl
�� Zalévací hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách.
�� Dbát na životnost zalévací hmoty

GH 1200
Sada zalévací hmoty, 1200 ml
�� Jako náhradní díl
�� Zalévací hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách.
�� Dbát na životnost zalévací hmoty
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Vývoj originálu dále 
pokračuje.
Zůstaňte naladěni!

PASSION FOR POWER.

i

Hensel, s.r.o.
Elektroinstalační a rozváděčové systémy

Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov
Česká republika 

Tel.: +420 416 828 500
Fax: +420 416 828 222 
E-Mail: prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

98 17 0966  3.15/0,5/19


