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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové
rozvodky
• 1,5 až 240 mm²
• krytí: IP 54-67
• Jsou testovány u VDE podle mezinárodní
normy ČSN EN 60670-22 / IEC 60670-22

Srovnávací tabulky

14 - 17

Tabulka náhrad kabelových krabicových rozvodek

18 - 19

Se svorkami nebo bez svorek

20 - 31

Pro hliníkové (Alu) a měděné (Cu) vodiče

32 - 38

Pro nouzové osvětlení a s ekvipotenciální svorkovnicí

39 - 42

Se svorkami pro odbočení hlavního vedení

43 - 45

S řadovými svorkami pro hliníkové (Alu) a měděné (Cu) vodiče

46 - 51

Odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci

52 - 73

„Vodotěsné“ pro utěsnění zalévací hmotou
pro nechráněnou venkovní instalaci a prostředí s extrémními podmínkami

74 - 83

Požárně odolné
se zachováním funkčnosti

84 - 97

Pro rozvody v trubkách a instalačních lištách

98 - 100

S kabelovými vstupy přes integrované elastické
membrány ve dně a stěnách

101 - 108

Příslušenství

109 - 120

Technická příloha

121 - 133

Dodatečné informace a pomůcky pro projektování
(např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách
www.hensel-electric.cz
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Nová krabice Hensel.

www.enycase.eu

winner
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Variabilní kabelové vstupy
průchozí a utěsněné

Vstup

kabelu přes integrované elastické těsnicí membrány

Membrány

nebo předlisy lze snadno
odstranit v případě potřeby instalace
kabelových vývodek

Vstup

kabelu je možný i skrz dno

Moderní technologie připojení
inovační a ﬂexibilní

Různé

pozice umístění svorek a
možnosti montáže
Dvě svorkovnice - i různých velikostí,
do průžezu 10 mm2

Zvýšená

úroveň umístění svorkovnic
nabízí víc prostoru pro kabeláž
Možnost připojení několika vodičů
na pól
Zajištění proti samovolnému uvolnění

Všechny

svorkovnice se 2 svorkami
na každý pól
Připojení vodičů různých průřezů
Připojení vodičů různých typů - tuhý
a slaněný

Rozsáhlé příslušenství
dokonalé vybavení

Vždy

k dispozici vnější stěnové úchyty

Pásek

pro uchycení víka zabraňuje
jeho pádu.

Rychle

uzavíratelné otočením o čtvrt
otáčky
Předloha pro etikety je dostupná na
internetu na stránce www.hensel-electric.de - Část Downloads
(soubory pro stažení)
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

D 9025, D 9125

Nové typy
DK 0202 G
DK 0402 G*
DK 0404 G

1,5-4 mm²

D 9045
DK 0604 G*
DK 0606 G

2,5-6 mm²

K 9065

4-10 mm²

K 9105
DK 1610 G*

10-16 mm²

---

DK 1616 G

10-25 mm²

K 9255

DK 2525 G

16-35 mm²

K 9355

DK 3535 G

K 9502

odpadá

K 9504

DK 5054 G

K 9505

DK 5055 G

D 9020
D 9120

DK 0200 G

D 9040

DK 0400 G

K 9060

DK 0600 G

K 9100

DK 1000 G

---

DK 1600 G

K 9250

DK 2500 G

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

bez svorek

D 9220

DK 0200 R

1,5-2,5 mm²

D 9225

16-50 mm²

bez svorek

DK 0202 R
DK 0402 R*
bez svorek

D 9240

1,5-4 mm²

D 9245

DK 0400 R
DK 0404 R
DK 0604 R*

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž
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pro nouzové
osvětlení

DK 1010 G

pro Cu vodiče

DK 1006 G*

DK-kabelové krabicové rozvodky

D 9041

DK 0402 A

1,5-4 mm²

K 9061

DK 0604 A

6-16 mm²

K 9351

DK 2516 A

1,5-50 mm²

KF 9251

KF 3550 A

1,5-50 mm²

KF 9501

KF 5050 A

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

6-25 mm²

K 9259

DK 2524 S

6-25 mm²

K 9258

DK 3525 S

6-35 mm²

K 9509

DK 3534 S

6-35 mm²

K 9507

DK 5035 S

6-25 mm²

K 9508

odpadá

6-25 mm²

K 9503

odpadá

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

RD 9123

RK 0203 T

RD 9125

RK 0205 T

RD 9127

RK 0207 T

RD 9045

RK 0405 T

RD 9041

RK 0610 T

RK 9062

RK 0612 T

RK 9064

RK 0614 T

1,5-2,5 mm²

1,5-4 mm²

RK 9109

RK 1019 T

RK 9104

RK 1024 T

Provedení:

Předchozí typy

Nové typy

1,5-2,5 mm²
1,5-4 mm²

FK 7045

FK 0402
FK 0404

1,5-6 mm²
1,5-6 mm²
1,5-10 mm²

FK 7105

FK 0604
FK 0606
FK 1610

1,5-16 mm²

FK 7165

FK 1616

1,5-6 mm²

---

FK 1606

1,5-2,5 mm²

---

FK 1608

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž

| 15

DK-kabelové
krabicové rozvodky

1,5-2,5 mm²

s řadovými
svorkami

Nové typy

se svorkami
pro odbočení
hlavního
vedení

Předchozí typy

s izolační
celistvostí a
zachováním
funkčnosti

Provedení:

pro
Al a Cu
vodiče

Srovnávací tabulky

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

KF 9025

1,5-4 mm²

KF 9045

2,5-6 mm²

KF 9065

4-10 mm²

KF 9105

6-16 mm²

---

Nové typy
KF 0202 G
KF 0402 G*
KF 0404 G
KF 0604 G*
KF 0606 G
KF 1006 G*
KF 1010 G

10-25 mm²

KF 9255

KF 2525 G

KF 9355

KF 3535 G

16-50 mm²

KF 9505

KF 5050 G

KF 9020

KF 0200 G

KF 9040

KF 0400 G

KF 9060

KF 0600 G

KF 9100

KF 1000 G

---

KF 1600 G

KF 9250

KF 2500 G

KF 9350

KF 3500 G

KF 9500

KF 5000 G

1,5-2,5 mm²

KF 5025
KD 5025

1,5-4 mm²

KF 5045
KD 5045

2,5-6 mm²

KF 5065
KD 5065

4-10 mm²

KF 5105
KD 5105

6-16 mm²
10-25 mm²
16-35 mm²
16-50 mm²

bez svorek

--KF 5255
KD 5255
KF 5355
KD 5355
KF 5505
KF 5020
KD 5020
KF 5040
KD 5040
KF 5060
KD 5060
KF 5100
KD 5100
--KF 5250
KD 5250
KF 5350
KD 5350
KF 5500

KF 0202 B
KF 0402 B*
KF 0404 B
KF 0604 B*
KF 0606 B
KF 1006 B*
KF 1010 B
KF 1610 B*
KF 1616 B
KF 2525 B
KF 3535 B
KF 5050 B
KF 0200 B
KF 0400 B
KF 0600 B
KF 1000 B
KF 1600 B
KF 2500 B
KF 3500 B
KF 5000 B

odolné proti povětrnosti

KF 1616 G

16-35 mm²

bez svorek
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KF 1610 G*

DK-kabelové krabicové rozvodky

bez předlisů

bez předlisů

Předchozí typy

Nové typy

KF 8020

KF 0200 H

KF 8040

KF 0400 H

KF 8060

KF 0600 H

KF 8100

KF 1000 H

---

KF 1600 H

KF 8250

KF 2500 H

KF 8350

KF 3500 H

KF 8500
KF 4020
KD 4020
KF 4040
KD 4040
KF 4060
KD 4060
KF 4100
KD 4100
--KF 4250
KD 4250
KF 4350
KD 4350
KF 4500

KF 5000 H

Provedení:

Předchozí typy

1,5-2,5 mm²

KF WP 3025

1,5-4 mm²

KF WP 3045

2,5-6 mm²

KF WP 3065

4-10 mm²

KF WP 3105

KF 0200 C
KF 0400 C
KF 0600 C
KF 1000 C
KF 1600 C
KF 2500 C
KF 3500 C

odolné proti povětrnosti

Provedení:

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky

KF 5000 C

Nové typy
WP 0202 G
WP 0402 G*

WP 0604 G*
WP 0606 G
WP 1006 G*
WP 1010 G
WP 0202 B

1,5-2,5 mm²

KF WP 2025

1,5-4 mm²

KF WP 2045

2,5-6 mm²

KF WP 2065

4-10 mm²

KF WP 2105

WP 0402 B*
WP 0404 B

vodotěsné

WP 0404 G

WP 0604 B*
WP 0606 B
WP 1006 B*
WP 1010 B

*objemnější skříň s větším prostorem pro kabeláž
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Kritéria výběru

Aplikace

Elektrické funkce
Rozbočování
a spojování
měděných vodičů

Rozbočování a
spojování hliníkových a měděných
vodičů

 Prostory normální
 Prostory vlhké a mokré
 Chráněná venkovní instalace
(podrobnosti v části Technické detaily)
 Na hořlavé části budov
 Budovy s převážně hořlavými materiály
 Prostory se zvýšeným nebezpečím požáru
Směrnice: VDS 2005, VDS 2046, VDS 2033,
DIN VDE 0100 část 482

Strany 21-31
Strany 99-107

Strany 33-38

 Instalace kabelových kanálů

Strany 99-100

 Zachování funkce v případě požáru

Strany 85-97

 Vodotěsné zapouzdření ,
v nechráněném venkovním prostředí

Strany 75-83

 ”Odolnost proti vlivům počasí “,
pro nechráněnou venkovní instalaci
 Zvýšená odolnost v případě požáru
”odolnost proti vznícení a bez halogenů“

Strany 53-73

 Pro obvody nouzového osvětlení

Strany 40-41

 S ekvipotenciální svorkovnicí

Strana 42

PA
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DK-kabelové krabicové rozvodky

Pro zapojení
vodičů s tuhým i
ﬂexibilním jádrem

Svedení více
ovládacích vedení
do jednoho
ovládacího kabelu

2 proudové obvody Odbočka
v jedné krabici
hlavního vedení

Bez svorek

Strany 21-24
Strana 33
Strana 34 DK 2516 A
Strany 40
Strany 41 DK 0604 R
Strany 47-49

Strany 47-51

Strany 99-100

Strany 68-73
Strany 29-31
Strana 41 DK 0200 R,
DK 0400 R
Strany 57-59
Strany 64-66
Strany 68-73
Strana 100
Strana 102 DE 9320 Z,
DE 9340
Strana 103
Strana 104 DE 9321,
DE 9341
Strana 105

Strany 99-100
DP 9220,
DP 9221,
DP 9222

Strany 44-45

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Kritéria výběru

Stěny skříní
bez předlisů

Strana 100

Strany 75-82

Strany 53-55
Strana 56 KF 2525 G
Strany 60-62
Strana 63 KF 2525 B

Strany 57-59
Strany 64-66
Strany 68-73

Strany 40-41

Strana 41

Strany 68-73
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

Srovnávací tabulky
Předchozí
typy

Nové
typy

D 9025 Z
D 9125 Z

---

DK 0202 GZ
DK 0402 GZ
DK 0404 GZ
DK 0604 GZ
DK 0606 GZ
DK 1006 GZ
DK 1010 GZ
DK 1610 GZ
DK 1616 GZ

K 9255 Z

DK 2525 GZ

K 9355

DK 3535 G

D 9045 Z
K 9065 Z
K 9105 Z

K 9502

odpadá

K 9504

DK 5054 G

K 9505
D 9020 Z
D 9120 Z
D 9040 Z

DK 0200 GZ
DK 0400 GZ

K 9060 Z

DK 0600 GZ

K 9100 Z

DK 1000 GZ

DK 5055 G

---

DK 1600 GZ

K 9250 Z

DK 2500 GZ

DK-kabelové krabicové rozvodky

K 9350

DK 3500 G

K 9500

DK 5000 G

pro chráněné instalace
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo
metrické předlisy

s

elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku
instalace kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno dobře
viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro upevnění víka (podrobnosti viz popis produktu)
popisný štítek
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
se dvěma svorkami na každý pól
na každý pól možno připojit vodiče různých průřezů a typů
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových dutinek.
různé polohy svorkovnice a možnosti upevnění
materiál: polypropylén nebo polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
20 | www.hensel-electric.cz

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0202 GZ
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek,
rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0402 GZ
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0404 GZ
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 0604 GZ
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 0606 GZ
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylen)

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1006 GZ
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylen)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 1010 GZ
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PP (polypropylen)

180

5pólové

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 1610 GZ
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 1616 GZ
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2525 GZ
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 3535 G
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

295

5pólové

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5054 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

355

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK 5055 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 7055
16-50 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7004
16-70 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 16-70 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7005
16-70 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 16-70 mm² s
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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DK-kabelové krabicové rozvodky

K 1204
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

600

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0200 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

93

62

93

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

DK 0400 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

104

70

104

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0600 GZ
bez

materiál

PP (polypropylen)

130

77

130

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1000 GZ
bez

svorek
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál

PP (polypropylen)

180

s

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 1600 GZ
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

materiál

210

přiložené

2xM25/32/40

PC (polykarbonát)

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2500 GZ
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

přiložené

PC (polykarbonát)

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3500 G
bez

svorek
kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

materiál

295

přiložené

PC (polykarbonát)
2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 5000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

materiál

355

se

PC (polykarbonát)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro normální prostředí a chráněné venkovní instalace
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Se svorkami pro Al i Cu vodiče

upínací

svorky pro hliníkové a měděné vodiče
krytí IP 66, v případě vinutých kabelů IP 54 s kabelovými vývodkami
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
materiál: polypropylén nebo polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C / 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
stupeň
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0402 A
1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~
se

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, vodiče
se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz
Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
V případě, že používaný kabel není zcela kruhového průřezu, je
nutno pro dosažení krytí IP 54 použít vývodky typu AKS nebo
ASM
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5pólové

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 250 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0604 A
1,5-4 mm², Cu/Alu 3~
se

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f,
4 x 4 mm² sol/f, vodiče se zasunou do šroubové svorky,
technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
V případě, že používaný kabel není zcela kruhového průřezu, je
nutno pro dosažení krytí IP 54 použít vývodky typu AKS nebo
ASM
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5pólové

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 400 V a.c./d.c.
20 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba
ošetřit tukem
neobsahujícím kyseliny ani
zásady a okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 2516 A
6-16 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f,
4 x 16 mm² sol/s/f, vodiče se zasunou do šroubové svorky,
technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
76 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát)

KF 3550 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

spojovacími svorkami
na každý pól 2 x 1 x 1,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 2 EDK 40, těsnící rozsah
Ø 11-30 mm, IP 65
pro krytí IP 66 / IP 67 / IP 69 je nutné objednat kabelové vývodky
AKM samostatně (viz systémy kabelových vstupů LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky

materiál

295

5pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
12,0 Nm 16-50 mm²
PC (polykarbonát) s GFS

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku
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Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 5050 A
1,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

spojovacími svorkami
na každý pól 2 x 1 x 1,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
přiložené kabelové vývodky: 2 EDK 40, těsnící rozsah
Ø 11-30 mm, IP 65
pro krytí IP 66 / IP 67 / IP 69 je nutné objednat kabelové vývodky
AKM samostatně (viz systémy kabelových vstupů LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky

materiál

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
12,0 Nm 16-50 mm²
PC (polykarbonát) s GFS

K 7051
2,5-50 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 2,5-50 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

Ui = 750 V a.c./d.c.
Cu, 150 A
Alu, 120 A
10,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 7042
10-95 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 10-95 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7052
10-95 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 10-95 mm², vodiče se zasunou do
šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
160 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1204
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

450

4pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

DK-kabelové krabicové rozvodky

K 1205
16-150 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se
zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

450

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

600

4pólové

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Před zapojením je třeba hliníkové vodiče předem upravit v souladu s příslušnými technickými doporučeními.

Odizolovaný konec vodiče
se musí pečlivě očistit od
vrstvy kysličníku

Konce vodičů je třeba ošetřit
tukem neobsahujícím
kyseliny ani zásady a
okamžitě zapojit

Svorky musí být utaženy
odpovídajícím utahovacím
momentum.
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

K 2405
25-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm²,
vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek
viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polykarbonát)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2401
35-240 mm², Cu/Alu 3~
se

svorkami
na každý pól 4 x 35-240 mm², vodiče se vkládají do
svorky zepředu, technika připojení svorek viz Technická příloha
DK-kabelové krabicové rozvodky
plombovatelná
kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství
nutno objednat samostatně
hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem
odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace).
Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
pro chráněné instalace

300

170

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
850 A
26,0 Nm 35-120 mm²
55,0 Nm 150-240 mm²
PC (polykarbonát)

600

5pólové

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro obvody nouzového osvětlení
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické
předlisy

kabelové

krabicové rozvodky s červeným víkem pro obvody nouzového osvětlení
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace
kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro uchycení víka, podrobnosti viz popis produktu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
se dvěma svorkami na každý pól
na každý pól možno připojit vodiče různých průřezů a typů
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových dutinek.
různé polohy svorkovnice a možnosti upevnění
materiál: polypropylén nebo polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035, s červeným víkem RAL 3000.
s ekvipotenciální svorkovnicí
s
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DK-kabelové krabicové rozvodky
pro obvody nouzového osvětlení
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 0202 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0402 R
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

DK 0404 R
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 0604 R
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylen)

DK 0200 R
bez

materiál

93

62

93

svorek
červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylen)

DK 0400 R
bez

materiál

PP (polypropylen)

104

70

104

svorek
červeným víkem RAL 3000
pro obvody nouzového osvětlení
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro obvody nouzového osvětlení
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
s ekvipotenciální svorkovnicí
kabelové vstupy přes násuvné ucpávky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DP 9026
4-25 mm² / 4-10 mm², Cu
se

svorkami
1 x 4-25 mm2 + 5 x 4-10 mm2 (16 mm² sol)
s ekvipotencionální svorkovnicí
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál
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PS-polystyren termoplast

50

88

připojení

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro odbočení hlavního vedení pro CU vodiče,
plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

vícestupňové

předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
popisný štítek
materiál: polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
kabelový
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DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro odbočení hlavního vedení, pro měděné vodiče, plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK 2524 S
6-25 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*,
odbočovací svorka 6-16 mm² r, 4-10 mm2 f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

4pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3525 S
6-25 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*,
odbočovací svorka 6-16 mm² r, 4-10 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
přiložené kabelové vývodky: 3 ESM 40,
těsnicí rozsah Ø 17-30 mm
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

295

5pólové

2xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
3,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3534 S
6-35 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 16-35 mm² r, 10-25 mm² f*,
odbočovací svorka 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

225

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

295

4pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK-kabelové krabicové rozvodky

DK 5035 S
6-35 mm², Cu
s

odbočovacími svorkami hlavního vedení
na každý pól přívodní svorky 16-35 mm² r, 10-25 mm² f*,
odbočovací svorka 10-25 mm² r, 6-16 mm² f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 400 V a.c.
100 A
4,0 Nm přívodní svorky
3,0 Nm odbočovací svorky
PC (polykarbonát)

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro odbočení hlavního vedení, pro měděné vodiče, plombovatelné
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Se svorkami pro Al i Cu vodiče
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány nebo metrické
předlisy

šítky

svorek bez popisu
elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku
instalace kabelových vývodek
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení
pásek pro uchycení víka, podrobnosti viz popis produktu
popisný štítek
se dvěma svorkami na každý pól
svorky jsou upraveny i pro upínání flexibilních vodičů bez koncových
dutinek.
materiál: polypropylén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
s
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DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 0203 T
1,5-2,5 mm²
3

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadové svorky WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)

RK 0205 T
1,5-2,5 mm²
5

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadových svorek WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

RK 0207 T
1,5-2,5 mm²
7

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

řadových svorek WKM 2,5/15
svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo
2 x 1,5-2,5 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění
6,0-15,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylen)

RK 0405 T
1,5-4 mm²
5

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 500 V a.c./d.c.
28 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

104

70

104

řadových svorek WKM 4/15
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 6,0-15,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 0610 T
1,5-4 mm²
10

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

RK 0612 T
1,5-4 mm²
12

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

RK 0614 T
1,5-4 mm²
14

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění
Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

RK 1019 T
1,5-4 mm²
19

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)

180

pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

RK 1024 T
1,5-4 mm²
24

řadových svorek WK 4/U
svorku 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol nebo
2 x 1,5-4 mm² s,
podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové
krabicové rozvodky
řadová svorka, výrobek Wieland
pro Al a Cu vodiče
štítky svorek bez popisu
s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě
požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky,
rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

pro

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylen)
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče, kabelové vstupy přes integrované
elastické membrány nebo metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní
instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

testováno

VDE, DNV GL - certifikát č.: TAE00000EE, Ruský námořní registr
pro lodní dopravu - dokument č.: 250-A-1180-108795
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
stupeň krytí IP 66 / IP 67/ IP69 s kabelovými vývodkami jako
příslušenstvím, dočasné zaplavení až 1 metr, max. 15 minut
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
stěnové úchyty součástí balení
v souladu s regulačními limity pro budovy s požadavky protipožární
ochrany stavby DIN VDE 0100 Část 482 (německá norma)
bez halogenu: nízká toxicita, slabé uvolňování kouře
odolnost vůči povětrnostním vlivům: UV odolné, vodě odolné, teplotně
odolné
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0202 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1610 G
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1616 G
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 2525 G
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 3535 G
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5050 G
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 G
bez

materiál

93

62

93

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 G
bez

materiál

104

70

104

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 G
bez

materiál

130

77

130

svorek
jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS

KF 1000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál

180

se

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1600 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

210

se

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 3500 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

materiál

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS
2xM25/40/50
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 5000 G
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

355

se

2xM25/40/63

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0202 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

104

70

104

se 2 svorkami na každý pól
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0606 B
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

se 2 svorkami na každý pól
- 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
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1610 B
4-10 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1616 B
10-16 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

210

5pólové

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 2525 B
10-25 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

255

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 3535 B
16-35 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

5pólové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5050 B
16-50 mm², Cu 3~
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

355

5pólové

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0200 B
bez

materiál

93

62

93

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 B
bez

materiál

104

70

104

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
kabelové

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 B
bez

materiál

130

77

130

svorek
jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
s

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polykarbonát) s GFS

KF 1000 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

materiál
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PC (polykarbonát) s GFS

180

se

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1600 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

210

se

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

materiál

255

se

2xM25/40/50

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/50

2xM25/40/50

KF 3500 B
bez

svorek
vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

295

kabelové

2xM25/40/50

3xM25/40/50

materiál

3xM25/40/50

PC (polykarbonát) s GFS
2xM25/40/50
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
kabelové vstupy přes metrické předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 5000 B
bez

svorek
dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

355

se

2xM25/40/63

materiál

PC (polykarbonát) s GFS

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní
instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

testováno

VDE, DNV GL - certifikát č.: TAE00000EE, Ruský námořní registr
pro lodní dopravu - dokument č.: 250-A-1180-108795
otvory pro kabelové vstupy lze vrtat individuálně
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
stupeň krytí IP 66 / IP 67/ IP69 s kabelovými vývodkami jako
příslušenstvím, dočasné zaplavení až 1 metr, max. 15 minut
kabelový vstup dnem rozvodky přes integrovanou elastickou membránu
větší prostor pro kabeláž z důvodu umístění svorkovnice v horní poloze
stěnové úchyty součástí balení
v souladu s regulačními limity pro budovy s požadavky protipožární
ochrany stavby DIN VDE 0100 Část 482 (německá norma)
bez halogenu: nízká toxicita, slabé uvolňování kouře
odolnost vůči povětrnostním vlivům: UV odolné, vodě odolné, teplotně
odolné
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 0200 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M20
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

93

62

104

70

130

77

93

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M25
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

104

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 H
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

68 | www.hensel-electric.cz

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

130

bez

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 1000 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

180

stěny

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1600 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M40
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

210

stěny

2,6 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

112

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

255

stěny

2,7 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 3500 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

295

stěny

3,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5000 H
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M63
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

tloušťka stěny - spodní díl
materiál
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3,2 mm
PC (polykarbonát) s GFS

355

stěny

122

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M20
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

93

62

104

70

130

77

93

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0400 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M25
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

104

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 0600 C
svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
stěny

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

130

bez

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové krabicové rozvodky
odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KF 1000 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M32
se dvěma kabelovými vstupy M25 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení

130

77

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

180

stěny

2,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 1600 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M40
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

155

92

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

210

stěny

2,6 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 2500 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

205

tloušťka stěny - spodní díl
materiál
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2,7 mm
PC (polykarbonát) s GFS

255

stěny

112

DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 3500 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M50
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

225

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

295

stěny

3,0 mm
PC (polykarbonát) s GFS

KF 5000 C
bez

svorek
rozvodek hladké, bez předlisů
stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývodkami max. M63
se dvěma kabelovými vstupy M32 ve dně rozvodky
"odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření,
chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
odolné proti mořské vodě
"offshore" použití v přímořských oblastech
uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
stěnové úchyty součástí balení

255

122

tloušťka stěny - spodní díl
materiál

355

stěny

3,2 mm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní instalaci
stěny rozvodek hladké, bez předlisů

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou
pro venkovní instalace a použití v prostředích s extrémními
podmínkami s rizikem kondenzace a pronikání vody, jakož i pro
instalaci v zemi bez zatížení dopravou

utěsněním

kabelové krabicové rozvodky pomocí zalévací hmoty se zcela
zabrání pronikání vody a vytváření kondenzátu.
po sejmutí víka lze provést měření.
pro dodatečnou instalaci nebo zkoušku lze zalévací hmotu snadno
odstranit
materiál: PC-GFS polykarbonát
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo černá RAL9011
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DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0202 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0402 G
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 0404 G
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0604 G
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

130

77

130

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0606 G
2,5-6 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 1006 G
2,5-6 mm², Cu 3~
se

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 1010 G
4-10 mm², Cu 3~
se

svorkami
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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0202 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

93

62

93

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0402 B
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 0404 B
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

104

70

104

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 0604 B
1,5-4 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

130

77

130

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

WP 0606 B
1,5-6 mm², Cu 3~
se

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

77

130

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

WP 1006 B
2,5-6 mm², Cu 3~
se

svorkami
- 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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

WP 1010 B
4-10 mm², Cu 3~
se

svorkami
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
kabelové vstupy přes předlisy, vývodky ASS nutno objednat
samostatně (viz rejstřík LES)
kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby
kondenzační vody a vnikání kapalin
umožňuje trvalé umístění ve vodě bez chemických přísad do
hloubky 1 metru
použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C
povrchové teploty
se zalévací hmotou a ucpávkami
pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací
hmotu snadno odstranit
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
stěnové úchyty součástí balení
objem skříně 1200 ml

130

77

krytí

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál
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IP 68,
ponoření do 20 m po
dobu 168 h
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

180

5pólové

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro utěsnění zalévací hmotou

DK-kabelové
krabicové rozvodky

GH 0350
sada zalévací hmoty, 350 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 0500
sada zalévací hmoty, 500 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 0850
sada zalévací hmoty, 850 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

GH 1200
sada zalévací hmoty, 1200 ml
jako

náhradní díl
hmota k naplnění rozvodky po změnách a opravách
životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při
skladovací teplotě 5 - 35 °C
zalévací

| 83

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
Včetně kabelových vývodek

zachování

funkčnosti v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v závislosti
na použitých kabelech zaručujících zachování funkčnosti
zachování izolační integrity PH120 v souladu s normou BS EN 50200 v
kombinaci s požárně odolnými kabely
šroubová kotva, vysoce tepelně odolná keramická svorka E30 až E90 a
kabelové vývodky ve standardní výbavě
vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
rychle uzavíratelné otočením uzávěrů o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno
dobře viditelná (otevřeno - zavřeno)
materiál: PC-GFS polykarbonát
barevný odstín: oranžová, RAL 2003
zkouška žhavou smyčkou podle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C,
těžce vznětlivý, samozhášivý
odolnost proti nárazu IK 09 (10 Joulů)
stupeň krytí: IP 65/66
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DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 0402

PH120

Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu
na každý pól 4 x 1,5 mm² sol a 2 x 2,5 mm² sol
ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové

104

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 0404

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-4 mm², Cu

65/66

104

70

104

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

70

104

svorkovnice

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové krabicové rozvodky
schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 0604

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

130

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

65/66

130

77

130

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol,
4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

5pólové
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77

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 0606

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

130

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 1606

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-6 mm2, Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

155

92

210

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol
další (šestá) svorka pro 4 x 1,5 mm² sol nebo 2 x 2,5 mm² sol a
PE svorka
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 1608

PH120

Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu
10pólové

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol und 2 x 2,5 mm² sol
ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 4 EDKF 25,
těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

65/66

155

92

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

210

svorkovnice

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

| 87

DK-kabelové
krabicové rozvodky

schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové krabicové rozvodky
schváleno pro odolnost proti požáru a izolační integritu
včetně kabelových vývodek

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 1610

PH120

Rozvodná skříň 1,5-2,5 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-10 mm², Cu
5pólové,

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

155

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-16 mm², Cu
5pólové

Ui = 400 V a.c./d.c.
76 A
2,0 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

E30
E60
E90

65/66

155

92

210

na každý pól 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 40,
těsnicí rozsah Ø 11-30 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace
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92

Ui = 400 V a.c./d.c.
57 A
1,2 Nm
PC (polykarbonát) s GFS

FK 1616

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

65/66

210

na každý pól 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
2 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 32,
těsnicí rozsah Ø 8-23 mm, IP 65
IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018
Platné do: 05.08.2021, download z internetové stránky www.
hensel-electric.de
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25,
vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové
cihly Klinker KS 12
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
Kabelové vstupy přes zabudované vývodky

zachování

funkčnosti v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v závislosti
na použitých kabelech zaručujících zachování funkčnosti
zachování izolační integrity PH120 v souladu s normou BS EN 50200 v
kombinaci s požárně odolnými kabely
ochrana proti náhodnému dotyku zůstává zachována
upevnění pomocí nainstalovaných vnějších nástěnných úchytek
tunelové komory pro velké průřezy do 50 mm2
komunikační rozváděč E30 pro montáž připojovacích lišt pro sdělovací
zařízení
materiál: lakovaná ocel
barevný odstín: oranžová, RAL 2003
odolnost proti nárazu IK 10 (20 Joulů)
stupeň krytí: IP 66
nízké požární zatížení

| 89

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 9025

PH120

Rozvodná skříň Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Spojovací skříň Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu
5pólová

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

2xM32

PH120

Rozvodná skříň 1,5-4 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-10 mm², Cu
5pólové

Ui = 400 V a.c./d.c.
40 A
1,2 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

E30
E60
E90

89

Ø8,2

170
150

200
160

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 32 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 8-23 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace
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2xM32

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
0,5 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 9105

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

89

150
110

170
150

Ø8,2

na každý pól 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol,
4 x 1,5 mm² sol, 2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 32 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 8-23 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

E30
E60
E90

2xM32

2xM32

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 9255

PH120

Rozvodná skříň 1,5-6 mm², Cu
Spojovací skříň 1,5-16 mm², Cu

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

na každý pól 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
(odstraňte ochranu drátu)
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 40 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 11-30 mm
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer,
Pirelli a Lynenwert na třídy zachování funkčnosti E30 a E90, viz
osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032 platné do 20.3.2018,
ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200
v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení
o zkoušce ke stažení na
www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

Ø8,2

5pólové

E30
E60
E90

Ui = 400 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 6505

E30
E60
E90

Rozvodná skříň E90 16-35 mm², Cu
Spojovací skříň E90 16-50 mm², Cu
5pólové

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

Pro připojení kabelů větších
průřezů do 50 mm²

92 | www.hensel-electric.cz

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
4,0 Nm
vnější úchytky pro upevnění
na stěnu ušlechtilá ocel materiálové číslo 1.4462, třída
odolnosti IV,
skříň včetně víka a
upevňovacích šroubů
ušlechtilá ocel - materiálové
číslo 1.4571,
třída odolnosti III
práškově lakovaný

Prostor skříně poskytuje
dostatek prostoru pro
kabeláž.

280
276

138

Ø8

530
515

na každý pól 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r,
2 x 50 mm² r
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
namonované kabelové vývodky 2x ASS 63,
rozsah utěsnění Ø 20-48 mm
na každé delší straně jsou 2 zaslepené otvory pro vývodky M 50
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
testováno výrobci kabelů Dätwyler, Prysmian a Eupen na třídu
zachování funkčnosti E90, viz osvědčení o zkoušce č.:
P-1011 DMT DO, ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace

1xM63

2xM50

2xM50

1xM63

DK-kabelové krabicové rozvodky

FK 9259

E30

Rozvodná skříň 1,5-10 mm², Cu
kabelová

krabicová rozvodka s jištěnou odbočkou
01 - pojistkový spodek Neozed
5pólové (2x spojovací svorka, 2x rozbočovací svorka a 2x svorka
pro ochranný vodič), připojení 1,5-10 mm2 sol
svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
osazené kabelové vývodky: 4 EDKF 40 (neperforované, uzavřené),
těsnící rozsah Ø 11-30 mm
zachování funkčnosti E 30 na základě DIN 4102 část 12
použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas
stavebního a dozorového úřadu
testováno výrobci kabelů Dätwyler a Nexans na třídu zachování
funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-02-032
platné do 20.3.2018, ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ
- Dokumenty
upevnění pomocí vnějších nástěnných úchytek, pro vrtaný otvor
8,2 mm (hmoždinka viz technická příloha)
pro chráněné instalace
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
utahovací moment svorky
materiál

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

Ø8,2

D

Ui = 400 V a.c.
40 A
2,0 -2,4 Nm
ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 9259, s jištěnou odbočkou
Použitelné pro nouzové osvětlení na stavbách s velkou plošnou rozlohou.
Jištěním jednotlivých odboček je možné skupinu nouzových světel, s odvoláním na
DIN VDE 0108, napájet jedním přívodním kabelem.
Když bude v případě požáru jedno nebo více nouzových světel poškozeno, vybaví předřazená
pojistka a zajistí, že napájecí okruhy hlavního přívodního vedení zůstávají nepřerušeny.
Použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas stavebního a dozorového
úřadu!

L1
L2
L3
N
PE
PE
FK 9259
Nutno zohlednit selektivitu
jištění!

F1
(D 01)

Spotřebič
Nouzové
osvětlení
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krabicové rozvodky

se zachováním funkčnosti
kabelové vstupy přes instalované nástrčné kabelové vývodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
komunikační skříň

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 5000

E30

Komunikační rozváděč E30
k zabudování sdělovacích přívodů
bez

svorek
montážních úchytek pro upevnění maximalně 2
sdělovacích přívodů
zachování funkce v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v
závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkce
s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové
vývodky
kabelové vývodky na 4 stranách na každé 1 x do Ø 36 mm a
4 x do Ø 14 mm
přiložené šroubové kotvy jsou použitelné pro beton ≥ C20/25,
B25 do ≤ C50/60, B55
použití těchto skříní vyžaduje v každém případě souhlas
stavebního a dozorového úřadu
všeobecné stavební povolení DIBt: Z-86.1-37, Celsion Brandschutzsysteme, ke stažení na www.hensel-electric.de > FK 5000
- Dokumenty

285
255

materiál

ocelový plech, práškově
lakovaný

FK 5110
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení bezšroubové pro 10 dvojitých žil
způsob

připojení pájecí špička - šroub bez nutnosti odizolování
vodiče
pro montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
Izolovaný vnější průměr 0,7 až 1,6 mm
s upevňovacími šrouby
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
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Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

155

255

včetně

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

DK-kabelové krabicové rozvodky
se zachováním funkčnosti
komunikační skříň

DK-kabelové
krabicové rozvodky

FK 5120
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení bezšroubové pro 20 dvojitých žil
způsob

připojení pájecí špička - šroub bez nutnosti odizolování
vodiče
pro montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
Izolovaný vnější průměr 0,7 až 1,6 mm
s upevňovacími šrouby
jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

FK 5210
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení šroubové pro 10 dvojžilových kabelů
způsob

připojení šroub - šroub
montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
s upevňovacími šrouby
s popisným páskem
pro

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A

FK 5220
Sdělovací přívodní svorkovnice
připojení šroubové pro 20 dvojžilových kabelů
způsob

připojení šroub - šroub
montáž na montážní úchytky do FK 5000
určeno pro tuhý vodič Ø 0,4 až 0,8 mm nebo pro dva stejné tuhé
vodiče Ø 0,4 až 0,65 mm
s upevňovacími šrouby
s popisným páskem
pro

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
jednožilový vodič do Ø 0,6 mm
max. 2,1 A
jednožilový vodič Ø 0,8 mm
max. 5,0 A
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

AKMF 20
Kabelové vývodky
pro předlisy M 20
těsnící

rozsah Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
průchozí otvor Ø 20,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

4,0 Nm

AKMF 25
Kabelové vývodky
pro předlisy M 25
těsnící

rozsah Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
průchozí otvor Ø 25,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

7,5 Nm

AKMF 32
Kabelové vývodky
pro předlisy M 32
těsnící

rozsah Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
průchozí otvor Ø 32,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment

10,0 Nm

AKMF 40
Kabelové vývodky
pro předlisy M 40
těsnící

rozsah Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
průchozí otvor Ø 40,3 mm
tloušťka stěny do 3 mm
s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
závit

Utahovací moment
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10,0 Nm

DK-kabelové krabicové rozvodky

EDKF 20
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 20

65/66

těsnící

rozsah Ø 6-13 mm
otvor Ø 20,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 25
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 25

65/66

těsnící

rozsah Ø 9-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 32
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 32

65/66

těsnící

rozsah Ø 8-23 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí

EDKF 40
Nástrčné kabelové vývodky
pro předlisy M 40

65/66

těsnící

rozsah Ø 11-30 mm
otvor Ø 40,5 mm
tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 35° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11: 750° C
průchozí
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se zachováním funkčnosti
kabelové vývodky
(IP 66 pouze ve spojení s rozvodkou typu FK 9xxx)

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

stěna

kabelového kanálu se jednoduše vyřízne v požadované šířce.
se mohou vkládat z přední strany.
kabel se neprovléká!
montážní vývodka DPS 02 (IP 54)
dokonalé řešení pro instalaci montážní lišty.
ukončení lišty: násuvný lištový adapter pro spojení s krabicovou rozvodkou.
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
šrouby víka z nerezové oceli V2A s rychloupínacím závitem. Zkrácení doby
montáže víka o 2/3.
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barevný odstín: šedá, RAL 7035
kabely
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DK-kabelové krabicové rozvodky

DP 9025
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

50

88

5pólové

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DP 9221
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

139

50

119

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
5pólové

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DP 9222
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

139

50

119

2 svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
5pólové

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DPC 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
pružinových svorek FIXCONNECT®
5pólový na každý pól 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, technika připojení
svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
technologie

jmenovité izolační napětí
jmenovitý proud
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
PS-polystyren termoplast

50

119

139

4x násuvná
ucpávka
3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

| 99

DK-kabelové
krabicové rozvodky

pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
kabelové vstupy přes předlisy

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DP 9020
bez

svorek
instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

50

88

pro

2x násuvná
ucpávka
2x násuvná
ucpávka

2x násuvná
ucpávka

1x násuvná
ucpávka

DP 9220
bez

139

50

119

svorek
instalace do lištových a trubkových rozvodů
přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02,
těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
pro chráněné instalace
pro

4x násuvná
ucpávka

materiál

PS-polystyren termoplast

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

3x násuvná
ucpávka

DPS 02
Násuvná ucpávka pro dodatečná vybavení
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
dodatečné vybavení
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

ERA 20
Násuvný trubkový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
instalační trubky
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

EKA 20
Násuvný lištový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
mini-lišty 20 x 20 mm
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
pro chráněné instalace
Kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

využití

membrán nepožaduje žádný nástroj - stačí vsunout kabel a je hotovo.
krytí IP 55.
stěna se třemi kabelovými vstupy
součástí výbavy je zátka pro utěsnění původně využitých membrán po
úpravě instalace
systém označování: vzor štítků ke stažení na www.hensel-electric.de
šrouby víka z nerezové oceli V2A s rychloupínacím závitem. Zkrácení doby
montáže víka o 2/3.
materiál: polystyrén
chování při hoření: test žhavou smyčkou v souladu s normou
ČSN EN 60 695-2-11: 750 °C, zpomalující hoření, samozhášivý
barva: šedá RAL 7035 nebo bílá RAL 9016.
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kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9325 Z
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

47

88

5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9345
1,5-4 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9320 Z
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána
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47

88

10

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9340
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9330
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace

88

materiál

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

PS-polystyren termoplast
3x elastická
membrána

DE 9350
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

Příslušenství:

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9326
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace

88

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

47

88

5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9346
1,5-4 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
10 těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
5pólové

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9321
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace

88

materiál

PS-polystyren termoplast

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DE 9341
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána
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52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
10

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9331
bez

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-16 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
pro chráněné instalace

88

materiál

47

88

10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

PS-polystyren termoplast
3x elastická
membrána

DE 9351
bez

materiál

PS-polystyren termoplast

98

52

98

svorek
těsnících membrán - neperforované, těsnicí rozsah
Ø 6,5-18 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
pro chráněné instalace
10

3x elastická
membrána
2x elastická
membrána

2x elastická
membrána

3x elastická
membrána

DK ZE 10
Držák vázacího pásku (pro odlehčení tahu kabelu)
sada

s 10 kusy
instalaci zasunutím do dna DK- krabicové rozvodky
pro vázací pásky do šířky 6,5 mm
pro

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

kabelové vstupy přes integrované elastické membrány

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DE 9225
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

76

53

76

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
stěny s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
5pólové

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

DE 9220
bez

materiál
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PS-polystyren termoplast

76

53

76

svorek
s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: šedá, RAL 7035
pro chráněné instalace
stěny

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9226
1,5-2,5 mm², Cu 3~
se

jmenovité izolační napětí
utahovací moment svorky
materiál

76

53

76

svorkami
na každý pól 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
3 x 4 mm² sol
stěny s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
5pólové

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
PS-polystyren termoplast

DE 9221
bez

materiál

Držák vázacího pásku pro
instalaci zasunutím do dna
rozvodky

PS-polystyren termoplast

76

53

76

svorek
s 10 a dno se 2 těsnícími membránami (neperforované),
těsnicí rozsah Ø 3-14 mm
víko upevněné zacvaknutím
2x držák vázacího pásku, pro pásky do šířky 6,5 mm
barevný odstín: bílá, RAL 9016
pro chráněné instalace
stěny

2x elastická
membrána
3x elastická
membrána

3x elastická
membrána

2x elastická
membrána

Pojistné kroužky pro
zajištění kabelu proti
vytržení
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DK-kabelové
krabicové rozvodky

kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
kabelové vstupy přes integrované elastické membrány
ve dně a stěnách rozvodky

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK ZE 10
Držák vázacího pásku (pro odlehčení tahu kabelu)
sada

s 10 kusy
instalaci zasunutím do dna DK- krabicové rozvodky
pro vázací pásky do šířky 6,5 mm
pro

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

DE MB 10
stěnové úchyty
stěnové
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10

70
55
18
6

úchyty 10 ks
Plast
pro rychlou montáž kabelových rozvodek DE 922. a DN 20..
materiál:

10

ø6

6

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Příslušenství

Nosné lišty
Svorkovnice

110
111 - 113

Popisný štítek, kabelové vývodky

114

Systém zajištění kabelu proti vytržení, stěnové úchyty, popisný štítek,
kabelové vývodky a násuvné adaptéry

115

Popisný štítek, plombovací sada, stěnové úchyty

116

Montážní příruby, odlehčovač tahu kabelu, prachové uzávěry

117 - 118
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK TS 02
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 02...., KF 02....
pro montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

15

67
20 20

5,5
4,2

12

DK TS 04
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 04 ...., KF 04....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

77
20

20

15

pro

20

5,5
4,2

12

DK TS 06
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 06.... , KF 06....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

97
72
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 10
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 10...., KF 10....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

147
122
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 16
nosná lišta
pro

kabelové rozvodky DK 16...., KF 16....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby

175
150
35

pro

7,5
4
14,5

DK TS 25
nosná lišta
pro

218
193
35

kabelové rozvodky DK 25...., KF 25....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5

DK TS 35
nosná lišta
pro

256
231
35

kabelové krabicové rozvodky DK 35...., KF 35....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5

DK TS 50
nosná lišta
pro

314
289
35

kabelové krabicové rozvodky DK 50...., KF 50....
montáž řadových svorek
s upevňovacími šrouby
pro

7,5
4
14,5
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KL 02
Připojovací průřez svorky 1,5-4 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
jmenovitý proud: 20 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 02, DK KH 04 a DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,5 Nm

DK KH 02
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02
v kabelových rozvodkách DK 02.. X, DK 02.. XX, KF

použitelný

02.. X

DK KL 04
Připojovací průřez svorek 1,5-6 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
jmenovitý proud: 32 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 04 a DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,7 Nm

DK KH 04
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02 a DK KL 04
v kabelových rozvodkách DK 04.. X, DK 04.. XX, KF

použitelný

04.. X

DK KL 06
Připojovací průřez svorek 1,5-10 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
- 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
jmenovitý proud: 40 A
montáž do kabelové rozvodky pomocí držáku svorkovnice
instalace prostřednictvím držáků DK KH 06
5

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
12 mm
1,5 Nm

DK KH 06
Držák svorkovnice
držák

pro svorkovnici DK KL 02, DK KL 04 a DK KL 06
v kabelových rozvodkách DK 06.. X, DK 06.. XX, DK
10.. X, DK 10..XX, KF 06.. X a KF 10.. X

použitelný
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KS 10
Připojovací průřez svorek 2,5-16 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý 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
jmenovitý proud: 63 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
2,0 Nm

DK KS 16
Klemmbereich 6-25 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
jmenovitý proud: 102 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK KS 25
Připojovací průřez svorek 6-35 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = flexibilní s nalisovanou koncovou dutinkou
jmenovitý proud: 102 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK KS 35
Připojovací průřez svorek 16-35 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
jmenovitý proud: 125 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 35...., KF 35....
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK KS 50
Připojovací průřez svorek 16-50 mm², Cu
svorkovnice

se 2 svorkami na každý pól
na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
jmenovitý proud: 150 A
k montáži do prázdných kabelových rozvodek
pro kabelové krabicové rozvodky DK 50...., KF 50....
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DKL 04
Připojovací průřez svorek 1,5-6 mm², Cu
k

montáži do prázdných kabelových rozvodek
na každý pól 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² s,
2 x 6 mm² s
pro kabelové krabicové rozvodky D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D
9120, D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321,
DE 9340, DE 9341
kompletní s upevňovacími díly
5pólové

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka
utahovací moment svorky

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
1,2 Nm

FC L 45
Připojovací průřez svorky 1,5-4 mm², Cu
sada

obsahující 5 svorek FIXCONNECT a 2 montážní lišty
montáži do prázdných kabelových rozvodek
jmenovitý proud: 32 A
5pólové na každý pól 4 x 1 x 1,5-4 mm² r/f
pro kabelové krabicové rozvodnice K 8060, K 9060, KF 4060, KF
5060, KF 8060, KF 9060, KD 5060, KD 4060, K 8100, K 9100,
KF 4100, KF 5100, KF 8100, KF 9100, KD 5100, KD 4100
kompletní s upevňovacími díly
k

jmenovité izolační napětí
odizolovaná délka

Ui = 690 V a.c./d.c.
17 mm
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DK-kabelové krabicové rozvodky
„odolné proti povětrnosti“, pro nechráněné venkovní instalace
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK BZ 5
Popisný štítek
sada

5 kusů
rozvodky typu DK, RK, KF nebo FK určené pro kabely od 2,5 do 50 mm²
k nalepení popisných štítků nebo lze popsat značkovačem
popisná plocha 24 x 41 mm
vhodné pro identifikační značení
pro

materiál

PC (polykarbonát)

LDM 25 G
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 25
těsnící

rozsah Ø 8-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 0,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 25 B
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 25
těsnící

rozsah Ø 8-17 mm
otvor Ø 25,5 mm
tloušťka stěny 0,5-3,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 32 G
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 32
těsnící

rozsah Ø 12-24 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 0,5-4,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál

TPE (termoplastický elastomer)

LDM 32 B
Kabelová vývodka
pro předlisy ve dně M 32
těsnící

rozsah Ø 12-24 mm
otvor Ø 32,5 mm
tloušťka stěny 0,5-4,5 mm
pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
teplota okolí - 25° až + 55° C
zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
průchozí

materiál
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TPE (termoplastický elastomer)

DK-kabelové krabicové rozvodky
příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

KHR 01
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 6,5 - 14 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 6,5-10 mm
30 ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30

KHR 02
Systém zajištění kabelu proti vytržení
pro průměr kabelu 10 - 16 mm
sada

s 10 x 6 ks pojistnými kroužky
ks pro průměr kabelu 10-14 mm
30 ks pro průměr kabelu 13-16 mm
30

DPS 02
Násuvná vývodka pro dodatečné vybavení
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
dodatečné vybavení
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

EKA 20
Násuvný lištový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
mini-lišty 20 x 20 mm
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro

ERA 20
Násuvný trubkový adaptér
krytí:

IP 54, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
instalační trubky
pro kabelové krabicové rozvodky DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pro
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příslušenství

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK BS 5
Popisný štítek
sada

5 kusů
krabicové rozvodky typu D od 2,5 do 4 mm², lze je montovat na kabelové žlaby.
k nalepení popisných štítků nebo lze popsat značkovačem
popisná plocha 45 x 30 mm
vhodné pro identifikační značení
předloha pro štítky na internetu na adrese www.hensel-electric.de - část Downloads
není použitelné pro kabelové krabicové rozvodky typu D od 2,5 do 4 mm² s plombováním
pro

materiál

PC (polykarbonát)

PLS 06
Plombovací sada
k

dodatečné montáži , bez plombovacího drátu a plomb
kabelové krabicové rozvodky 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225
pro kabelové krabicové rozvodky 4 mm²: DE 9x4x
pro

Mi AL 40
Stěnové úchytky z nerezové oceli
pro

vnější upevnění skříně

15

20
30
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Mi FM 40
Montážní příruba
předlisy: 2 x M 25/32 5 x M 32/40
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 50
Montážní příruba
předlisy: 2 x M 20 4 x M 32/40/50
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 60
Montážní příruba
předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

kompletní

300
25

Mi FM 63
Montážní příruba s prostorem pro kabeláž
předlisy: 3 x M 40/50/63
stěna

skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300
80

kompletní

Mi FP 70
Kabelová příruba
těsnící rozsah 1 x pro Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300

kompletní

25

100

stěna

Mi FP 72
Kabelová příruba
těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
skříně 300 mm
s upevňovacími díly

300
116

kompletní

25

100

stěna
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příslušenství pro kabelové rozvodky určené pro kabely od 70 mm²

DK-kabelové krabicové rozvodky
příslušenství pro kabelové rozvodky určené pro kabely od 70 mm²

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Mi FP 82
Kabelová příruba dělená
těsnicí rozsah 2 x pro Ø 30-72 mm
stěna

300
100

Mi ZE 62
Odlehčovač tahu kabelu
pro 2 kabely s max. 60 mm vnějším průměrem
s

upevňovací lištou délky 284 mm a montážními šrouby
pouze s kabelovou koncovkou Mi FP 82

použitelný

Mi SA 2
Ochrana před prachem-prachový uzávěr
pro
pro
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velikost skříní 1 až 4
zakrytí a utěsnění otvorů v rozích skříně (u rychlouzávěrů víka)

45

135

skříně 300 mm
- pro snadnou instalaci kabeláže
krytí IP 54 jen při použití odlehčovače tahu kabelu
(např. Mi ZE 62)
dĕlená

DK-kabelové
krabicové rozvodky

DK-kabelové krabicové rozvodky
Technická příloha

Rozměry v mm

120 - 123

Svorky

124 - 127

Provozní podmínky a okolní prostředí

128 - 130

Normy a ustanovení
FK kabelové krabicové rozvodky se zachováním funkčnosti

131
132 - 133
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DK 0200 G
DK 0200 R

DK 2500 G

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

Ø4

112
96

DK 0400 G
DK 0400 R

70
55

7

Ø4

120

28

DK 3500 G

230
225
190
162

32

DK 0600 G

60
60
42,5
45
30 30
15 15

122
106

8,5

90
72,5
60
45

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

70
30 30
15 15

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

118
104
83
56
28

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

33

M 32
55

DK 1000 G

138

141
130
97
79
44
29

DK 5000 G

258
255
215
190

77
62

70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

122
106

164
155
120
96
29 29
12 14,5

92
76

M 32
180
M 32

75
56
39,5
28

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14

Ø4

DK 1600 G

105
85
70
52,5

358
355
320
290

55

100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

Ø4

8,5

219
210
175

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
rozměry v mm

M 32

72
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KF 0200 G
KF 0200 B

KF 2500 G
KF 2500 B

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

KF 0400 G
KF 0400 B

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

KF 3500 G
KF 3500 B

230
225
190
162

32

KF 0600 G
KF 0600 B

60
60
42,5
45
30 30
15 15

90
72,5
60
45

M 25

70
30 30
15 15

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

8,5

122
106

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

112
96

M 32
55

KF 1000 G
KF 1000 B

138

141
130
97
79
44
29
77
62

KF 5000 G
KF 5000 B

258
255
215
190
70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

Ø4

8,5

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

105
85
70
52,5

M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

92
76

180

358
355
320
290
164
155
120
96
29 29
12 14,5

M 32
100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

M 25

55

KF 1600 G
KF 1600 B

122
106

M 25

M 32

72

= využitelný montážní prostor
u zabudovaných kabelových vstupů
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DK-kabelové krabicové rozvodky

KF 0200 H
KF 0200 C

KF 2500 H
KF 2500 C

143

60

60

58

31

60

31
31

31

KF 0400 H
KF 0400 C

193

193

M 32
60

83

34

M 32

58

83

83

58

58

143

34
34

34

KF 3500 H
KF 3500 C

156

62

83

KF 0600 H
KF 0600 C

36

M 32

226

89

M 25

36
36

M 32

89

62

62
62

KF 1000 H
KF 1000 C

226

89

36

89

36

89

156

KF 5000 H
KF 5000 C

139

139

M 25

173

63

M 25

36
36

36

89
M 32
273

106

46

273

KF 1600 H
KF 1600 C

M 32

M 32
161

161

63

63
63

M 32

46

46

173

46

DK-kabelové
krabicové rozvodky

technická příloha
rozměry v mm stěn skříní bez předlisů

106
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= využitelná
plocha stěny

DK-kabelové krabicové rozvodky

DE 9320
DE 9321

88
59
36

K 7055
K 7004
K 7005
K 7042
K 7052
K 9951
K 1204
K 1205

88
76

4,2

47
33

300
272
238

170
146

98
69
36

52
37
4,2

DE 9340
DE 9341

7

450
422
388

32

98
79

25
275 x 425
37

88
59
36
14

300
272
238

K 2401
K 2404
K 2405

170
146

50
33

600
572
538

41,8

39,4

88
66

4,2

DP 9020

113

35

7

139
117
107
80
54,5
46

50
33

25
275 x 575

113

119
97
83
60
54,5
34

4,2

DP 9220

35

= využitelný montážní prostor
u zabudovaných kabelových vstupů
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technická příloha
svorky

Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)
Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.
f1 = ﬂexibilní s koncovými dutinkami
Označení
svorek

DK KL 02

DK KL 04

DK KL 06

DK KS 10

Instalované v
kabelových rozvodkách

Svorková
místa
na pól

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm2
a druhy
vodičů

Připojitelné
vodiče
na pól

Utahovací
moment

Jmenovitá
Proudová
zatížitelnost připojovací
schopnost

počet

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 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 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

DK 1010 G, DK 1610 G
KF 1010 G, KF 1010 B
KF 1610 G, KF 1610 B
WP 1010 G, WP 1010 B

2

16 s
10 sol
6 sol
4 sol
2,5 sol, f1

1-2
1-4
1-4
1-4
2-6

2 Nm

63 A

16 mm2

DK 1616 G
KF 1616 G
KF 1616 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 2525 G
KF 2525 G
KF 2525 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 3535 G
KF 3535 G
KF 3535 B

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-2
1-4
1-4
1-6

12 Nm

125 A

50 mm2

DK 5054 G
DK 5055 G

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

DK KS 16

DK KS 25

DK KS 35

DK KS 50
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Řadové svorky pro měděné a hliníkové vodiče
Proudová Provedení
zatížitel- svorek
nost

Mezinárodní schválení pro
řadové svorky

USA/

Utahovací
moment

Canada/CSA

počet

Průřezy vodičů
a druhy vodičů
f = ﬂexibilní
f1 = ﬂexibilní
s koncovými dutinkami
sol = jednodrátový
s = vícedrátový
r = tuhý (jedno a vícedrátový)

SF/SETI

Připojitelné
vodiče
na pól

NL/KEMA

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm²

DK/Demko

Svorková
místa
na pól

N/Nemko

Typ

CH/SEV

Instalované v kabelových
rozvodkách

Výrobek Wieland:
RK 0203 T, RK 0205 T, WKM
2,5/15
RK 0207 T

2

2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-2,5
= 0,5-4
= 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A



RK 0405 T, RK 0610 T

2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 32 A



2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 41 A



Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 500 V

WKM
4/15
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 500 V

RK 0612 T, RK 0614 T
RK 1019 T, RK 1024 T

WK 4/U
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 800 V



 

 



 

Výrobek Weidmüller:
DK 0402 A

4

2,5
1,5

4

f/f1 sol = 0,5-2,5
s
= 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A



4

4
2,5
1,5

4

f/sol
s
f1

= 0,5-4
= 1,5-4
= 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A

   

WDU 16 N 4

16
10
6

4

f1/sol = 1,5-16
f/s
= 1,5-25

3,0 Nm 76 A

 

2,5-50

4

r

10,0 Nm Cu
150 A

AKZ 2,5
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 250 V

DK 0604 A

AKZ 4
Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 400 V

DK 2516 A

Jmenovité
izolační
napětí
AC/DC 690 V

K 7051

-

4

= 2,5-50

  

 

   

Alu
120 A
KF 3550 A
KF 5050 A

-

2

1,5-50

2

r

= 1,5-50

1,5 Nm
až
12 Nm

Cu/Alu
150 A

K 9951

-

4

6-95

4

r

= 6-95

12 Nm
až
22 Nm

Cu/Alu
490 A

K 2401

-

4

35-240 4

r

= 35-240

26 Nm
až
55 Nm

Cu/Alu
850 A
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Spojovací svorky pro měděné vodiče (Cu)
Poznámka: Spojování rozdílných druhů vodičů a/nebo rozdílných průřezů v jednom svorkovém místě je nepřípustné.
f1 = ﬂexibilní s koncovými dutinkami
Označení
svorek

DKL 04

Instalované v
kabelových
rozvodkách

Svorková
místa
na pól

Přiřazené
průřezy
vodičů
mm2
a druhy
vodičů

Připojitelné
vodiče
na pól

Utahovací
moment

Proudová
Jmenovitá
zatížitelnost připojovací
schopnost

počet

DP 9025, DP 9221,
DP 9222,
DE 9325, DE 9326,
DE 9345, DE 9346

1

6 sol
4 sol
2,5 sol
1,5 sol

1-2
1-3
1-4
1-6

1,2 Nm

–

6 mm2

K 7055

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

K 7004

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

K 7005

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

DK 2524 S
DK 3525 S

přívod 2
vývod 4

25 r
16 r

1-2
1-4

3 Nm

80 A

25 mm2

DK 3534 S
DK 5035 S

přívod 2
vývod 4

35 r
35 r

1-2
1-4

4 Nm
3 Nm

100 A

35 mm2

KLS 51

4 x KLS 54

5 x KLS 55

Připojovací svorka pro vyrovnání potenciálů:
DP 9026 pro jeden vodič 4-25 mm2 a 5 vodičů 4-10 mm2 (16 mm2 sol)
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K 7042 / K 7052

K 1204 / K 1205

K 2404 / K 2405

Jmenovitá připojovací
schopnost

95 mm2

150 mm2

240 mm2

Proudová zatížitelnost

160 A

250 A

400 A

Utahovací moment

20 Nm

20 Nm

40 Nm

Obsazení svorkových
míst na pól

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Připojovací svorky

2

4

2

4

Druh vodiče Cu/Alu1) sol
(kruhový)

10-50

16-50

16-50

25-50

25-50

Druh vodiče Cu/Alu1) s
(kruhový), f (ﬂexibilní)

16-95

16-150

16-70

25-240

25-120

Druh vodiče Cu/Alu1) sol
(sektorový)

50-95

50-150

50-70

50-185

50-120

Druh vodiče Cu s
(sektorový)

35-95

35-150

35-70

35-240

35-120

Druh vodiče Alu1) s
(sektorový)

35-70

50-120

35-50

95-185

50-95

1) Hliníkové vodiče se musí před připojením připravit dle příslušných technických doporučení.

FIXCONNECT®-svorková technologie
Typ

Svorkových míst
na pól

Jmenovitá připojovací schopnost
druhy vodičů

Proudová zatížitelnost

r (tuhý)

f (ﬂexibilní)

4

1,5 - 4 mm2

1,5 - 4 mm2 *)

KC 9045

4

2

1,5 - 4 mm

1,5 - 4 mm *)

32 A

KC 9255

4

2,5 - 10 mm2

2,5 - 10 mm2

57 A

KC 9355

4

2,5 - 16 mm2

2,5 - 16 mm2

76 A

DPC 9225

2

32 A

*) Bez koncových dutinek, svorkové místo se musí při vkládání vodiče uvolnit šroubovákem.
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provozní podmínky a okolní prostředí

Nástrčná
vývodka

Skříň se svorkami
DK ..., DP ...,
DPC ..., DE ...,
KC ..., RK ...

Oblast použití

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci
ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100, část 737

Odolnost při občasném
čištění

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

Skříň se svorkami
KF .... G
KF .... B

Vhodný pro nechráněnou
instalaci ve venkovním prostoru
podle DIN VDE 0100, část 737
Opatření proti tvorbě kondenzátu viz.
Technické informace.
Odolnost při příležitostném čištění
(přímém ostřiku)
s použitím vysokotlakého čističe bez
čistících přísad, tlak vody max. 100 bar,
teplota max. 80 °C, vzdálenost ≥ 0,15
m, podle požadavků DIN EN 60529:
2014-09 (ČSN EN 60 529: 2013)
= IP 69.
Skříň a kabelové vývodky alespoň
IP 66.

+ 35° C

+ 35° C

+ 35° C

+ 55° C

+ 40° C
− 25° C

+ 40° C
− 25° C

+ 40° C
− 25° C

+ 70° C
− 25° C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

−
−

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

Požární ochrana
při vnitřních závadách

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

960 °C

750 °C

960 °C

V-2
odolný
proti vznícení
samozhášivý

V-2
odolný
proti vznícení
samozhášivý

−
odolný
proti vznícení
samozhášivý

V-0
odolný
proti vznícení
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK07 (2 joule)

IK08 (5 joule)

–

IK09 (10 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu
silikonu

bezhalogenový
bez obsahu silikonu

„Bezhalogenový” v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů vznikajících
při hoření – dle ČSN EN 754-2
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.
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Prázdná skříň
DK ..., DP ..., DE ...,
Oblast použití

Nástrčná vývodka
EKA 20, ERA 20,
DPS 02

LDM ...

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním
prostoru podle DIN VDE 0100, část 737

Odolnost při občasném
čištění

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota
Požární ochrana
při vnitřních závadách

Prázdná skříň
KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C
Vhodný pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostoru
podle DIN VDE 0100, část 737
Snížení tvorby a hromadění kondenzátu viz technické informace.
Odolnost při občasném čištění
(přímý ostřik)
vysokotlakým čističem bez čisticích přísad
Tlak vody: max. 100 barů, teplota
vody: max. 80 °C, vzdálenost ≥
0,15 m, podle požadavků IP 69K,
Skříň a kabelové vývodky
alespoň IP66

–

+ 35 °C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 60 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

Požadavky
na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11:
- 650 °C pro skříně a kabelové vývodky
- 850 °C pro vodivé části

Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
podle ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

750 °C

750 °C

960 °C

V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

−
těžce vznětlivý
samozhášivý

−
těžce vznětlivý
samozhášivý

V-0
těžce vznětlivý
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK07 (2 joule)

–

–

IK09 (10 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu

bezhalogenový
bezhalogenový
bezhalogenový
bez obsahu silikonu bez obsahu silikonu bez obsahu silikonu

„Bezhalogenový” v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení – koroze vlivem plynů vznikajících
při hoření – dle ČSN EN 754-2.
Vlastnosti materiálu viz Technické informace.
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technická příloha
provozní podmínky a okolní prostředí

Skříň se svorkami
WP ...G, WP ...B
Oblast použití

Vhodné pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostředí podle DIN VDE 0100, část 737.
Použitelné při podmínkách okolního prostředí, ve kterém může vznikat vodní kondenzace a docházet k
vnikání vlhkosti do skříně, pro montáž do země bez dopravní zátěže podle DIN VDE V 0606-22-100

Odolnost při občasném
čištění

Odolnost při čištění (přímém ostřiku) s použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad,
teplota vody: max. 80 °C

Teplota prostředí
- průměrná hodnota
za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota
Relativní vlhkost vzduchu
Požární odolnost
- zkouška žhavou smyčkou
podle ČSN EN 60 695-2-11
- UL Subject 94

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C
100%
960 °C
V-0
těžce vznětlivý
samozhášivý

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK08 (5 joule)

Toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu

130 | www.hensel-electric.cz

DK-kabelové krabicové rozvodky
technická příloha
normy a ustanovení

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Kabelové krabicové rozvodky a kabelové vývodky Hensel odpovídají následujícím normám a ustanovením:
1. Kabelové krabicové rozvodky
- ČSN EN 60 670 – 22
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
- ČSN EN 60 998
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely
část 2-1: Zvláštní požadavky na připojovací materiál jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami
část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami
- ČSN EN 60 999
Připojovací zařízení
Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče
- DIN VDE V 0606-22-100
Skříň se spojovacími svorkami pro zalití (GVV)
2. Kabelové krabicové rozvodky s řadovými svorkami
- ČSN EN 60 670-22
Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
- ČSN EN 60 947 -7-1
Spínací a řídící přístroje nízkého napětí
část 7: Pomocná zařízení
Oddíl 1- Svorkovnice pro měděné vodiče
3. Úvod k trubkám (ERA 20)
- ČSN EN 60 423
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro elektroinstalační trubky a jejich příslušenství
4. Druhy krytí
- ČSN EN 60 529
DIN VDE 0470 část 1
krytí skříní (IP-kód)
5. Bezhalogenovost
- DIN EN 50 267
Zkoušky na kabelech a izolovaných vodičích
Bezhalogenovost
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Proudové okruhy nouzového napájecího zdroje
musí v souladu se směrnicemi pro protipožární
požadavky na systémy vedení (M)LAR zůstat
při působení ohně po dostatečně dlouhou dobu
funkční.

Skříň s připojenými kabely po testu.

Tím se zajistí, že elektrická zařízení,
jako např. nouzové osvětlení, evakuační výtahy,
požární VZT, EPS atd. budou po dobu 30 nebo 90
minut bez přerušení napájena proudem a přispějí
k tomu, že v případě požáru stihnou opustit osoby
budovu a záchranné skupiny mohou pracovat.
Při projektování a provádění takových
kabelových zařízení a elektrických vedení se musí
dodržovat nyní platná
vzorová směrnice pro protipožární požadavky
na systémy vedení (M)LAR.
FK kabelové krabicové rozvodky splňují tyto

požadavky ve spojení s funkčně
ověřenými kabely a vedeními, dále pak
s vhodnými příchytkami kabelů nebo
nosnými konstrukcemi
 Ověřené kabelové krabicové rozvodky
pro zachování funkčnosti v případě požáru
 krytí IP 65, IP 66
 Skříň z ocelového plechu, lakovaná práškovou
barvou, nebo z duroplastu, pastelová oranžová
RAL 2003
 Žádné dodatečné požární zatížení, žádné
toxické nebo korozívní emise
 Zachování funkčnosti dle DIN 4102 část 12
ve spojení s kabely zachovávajícími funkčnost
o průřezu 0,5-16 mm2
 Ověřené chování při požáru podle
DIN 4102 část 2
 Ochrana proti dotyku prostřednictvím
skříně zůstává zachována
 Víko se 4 rychloupínacími šrouby, zafixovanými
(neztratitelné)

Použití FK kabelových krabicových rozvodek HENSEL pro zachování funkčnosti v případě
požáru:

Důležité pro použití:
Všeobecný stavebně technický záznam o zkoušce
platí pro výrobu a použití kabelových zařízení
vždy jen v rozsahu prováděných zkoušek, včetně
náležitě zkoušených připojovacích prvků, svorek,
upevňovacích prvků a kabelů, pro prověřený a
potvrzený účel použití pro napájecí a řídící kabelová
zařízení.
Křivka zkušební teploty podle
DIN 4102

Stavebně technický záznam o zkoušce
a vzorovou předlohu pro prohlášení o shodě
poskytneme v případě udělení zakázky
pro FK kabelové krabicové rozvodky
na vyžádání k dispozici!
(Přípustné a prověřené upevňovací prostředky
pro kabely vám oznámí výrobci kabelů.)

Instalatér, který vytváří opatření pro zachování
funkčnosti kabelového zařízení, musí pro každý
stavební záměr vypracovat prohlášení o shodě,
kterým potvrzuje, že jím provedená opatření
odpovídají ustanovením všeobecných stavebně
technických záznamů o zkoušce.

Upevnění skříně hmoždinkami:
Podklad pro kotvení
(materiály)

Fischer typ ...
FIS V..

Hilti typ ...

FNA..

FBS..

FBN..

FHY..

HUS..

HSA..

HIT-HY..

Vápenopískové plné cihly KS 12

x

x

Pálené cihly Mz 12

x

x

Příčně děrované cihly HLz 12

x

x

Vápenopískové děrované cihly
KSL 12

x

x

Vylehčený strop z předpjatého
betonu

x
x

x

Pórobetonové desky => 3.3

x

x

Pórobetonové tvárnice => 4

x

x

Beton => B25 / =< B55

x

x

x

Dodržujte prosím aktuální, stavebně technická schválení a pokyny výrobců hmoždinek!
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ČSN EN 60 998-1
DIN EN 60 998 část 1
ČSN EN 60 998-2-1
DIN EN 60 998 část 2-1

ČSN EN 60 670-22

ČSN EN 60 947 -7-1

ČSN EN 60 529
DIN VDE 04 70 část 1

DIN EN 50 262

DK-kabelové
krabicové rozvodky

Normy a ustanovení:

DIN 4102 část 12

Průběh projektování:
Požadavek podle stavebního řádu v závislosti na využití budovy (stanoveno ve stavebním povolení)
Požadavky podle:
- potřebných chodeb
- potřebných schodišťových prostor
- potřebných východů ven
Požadováno zachování funkčnosti elektrických vedení v případě požáru?
Zachování funkčnosti E 30
- nouzové osvětlení
- osobní výtahy s požárním ovládáním
- požární signalizace
- zařízení pro vyhlášení poplachu
- přirozená zařízení na odsávání kouře se samočinným otvíráním

Zachování funkčnosti E 90
- zařízení na zvýšení tlaku vody
- strojní zařízení na odsávání kouře a tlaková kouřová
ochranná zařízení v potřebných schodišťových prostorách
- požární výtahy a lůžkové výtahy

Výběr materiálu podle:
1. Funkční třída E 30 / E 90?
2. Nutná odbočka kabelu nebo napojení kabelu?
3. Instalační cesta v budově – oddělená od ostatních kabeláží!
4. Druh uložení (jednotlivé uložení / sběrný držák / kabelový žlab)?
5. Možnost upevnění ke stavebnímu objektu (podklad pro kotvení – hmoždinky)?
6. Přípustnost materiálů podle osvědčení o zkoušce?

Výběr výrobců podle:
1. Možnosti způsobu uložení
2. Nutných odboček / napojení kabelů
Všechny zvolené součásti musí být vzájemně odzkoušeny a potvrzeny „Všeobecným stavebně technickým záznamem
o zkoušce” !

Odborné provedení
Označení a prohlášení o shodě

Okolní podmínky v nerušeném provozu:
Typ

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx

FK 5000, FK 6505, FK 9xx5

FK 9259

Oblast použití

Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100,
část 737

Teplota prostředí
- průměrná hodnota za 24 hodin
- maximální hodnota
- minimální hodnota

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobě

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

50 % při 40 °C
100 % při 25 °C

materiál

PC (polykarbonát)
bezhalogenový

ocelový plech lakovaný práškovou barvou
bezhalogenový

Stupeň ochrany před
mechanickým poškozením

IK09 (10 Joule)

IK10 (20 Joule)
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