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Hensel: o quadro estanque 
de referência 
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ESTANQUES KV DE 3 A 54 MÓDULOS.

Os Quadros de Distribuição Elétrica do tipo 
KV da Hensel são ideais para aplicações 
comerciais, industriais e edifícios, onde a 
facilidade de instalação, robustez, design e 
estanquicidade são um requisito. Estão em 
conformidade com as normas europeias 
mais recentes. 

A oferta disponível é composta por Quadros de Distribuição com um 
grau de proteção IP54 ou IP65, e numa gama de 3 a 54 módulos:

Os Quadros de 3 a 54 módulos são fornecidos com tampa de co-
bertura de cabos, tampas de vedação, etiquetas de circuitos, másca-
ras para fechar os espaços sem equipamento e membranas flexíveis 
para entrada de cabos. 
• Compartimento ao fogo: teste de fio incandescente em con-

formidade com IEC 60695-2-11: 960º C, retardador de chama, 
auto-extinguível

• Cor cinzento RAL 7035

As caraterísticas mais diferenciadoras são:
• Solução compacta e intuitiva, com otimização visual através da 

cobertura de entrada de cabos;
• Compartimento integrado para acessórios;
• Para dispositivos montados em calha DIN até 63 A de acordo com 

a DIN 43880;
• Calhas DIN com batente para uma colocação facilitada do equipa-

mento de instalação;
• Parafusos em aço inoxidável;
• Entrada de cabos através de membranas flexíveis integradas;
• Entrada de cabos através de entradas métrica pré marcadas, em opção;
• Com ligadores rápidos FIXCONNECT para T/N;
• Barra de neutro seccionável permitindo a instalação, sem qualquer 

acessório, de um máximo de 4 proteções diferenciais;
• Material da porta e do involucro em PC(Policarbonato), para insta-

lações no exterior desprotegido. Resistente aos raios UV;
• Em conformidade com IEC 60670-24;

Todas as referências incluem ligadores.

Algumas obras de referência com quadros KV da Hensel:
• Centro de Exposições EXPONOR
• Pavilhão desportivo Condeixa
• Estacão meteorológica em Coimbra
• Hotel Savoy
• Fábrica com produção fotovoltaica em Amarante
• Instalações dos Bombeiros voluntários Alfandega da Fé
• Reabilitação e ampliação do Hospital em Angola
• El Corte Inglês Lisboa

Quadro KV com espaço adicional para instalação 
de equipamento elétrico não acessível
Podem ser instalados no mesmo compartimento, em simultâneo, equi-
pamento elétrico em conformidade com as Normas (dimensões de 
acordo com DIN 43880) e equipamento não controlados por operador.
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KV PC “resistência a intempéries” para 
instalação no exterior (ambiente adverso e/ou 
exterior desprotegido)
• Os quadros de distribuição elétrica tipo KV PC são a me-

lhor solução para uma instalação no exterior desprotegi-
do e resistente aos raios UV;

• A melhor seleção até 63 A.

Acesso reservado através da fechadura e do 
sistema de selagem
• A porta pode ser complementada com uma fechadura 

de chaves e/ou selada;
• Sistema de selagem do acesso ao interior do quadro;

• A abertura da porta é reversível através da inversão da 
posição das dobradiças, operação rápida e muito fácil de 
executar.

    

Soluções práticas para a passagem de cabos e 
acessórios
• Entrada de cabos através de membranas flexíveis inte-

gradas que garantem o IP65;
• Entrada de cabos através de aberturas métricas pré-

-marcadas e bucins. Em opção.
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Material Termoplástico de elevada qualidade para áreas 
de aplicação exigentes
• Resistência ao fogo: teste de fio incandescente conforme a Norma 

IEC 60695-2-11: 750 ºC, retardador de chama, auto-extinguível;
• Solução adequada e compacta, otimizada pela cobertura da entra-

da de cabos.

Caixa com espaço acrescido para a instalação dos cabos
• Solução de instalação perfeita para calhas de distribuição;
• Vários pontos de fixação da caixa, também para pilares ou em pa-

redes estreitas;
• Abertura lateral da caixa para a eletrificação, permitindo um fácil 

acesso aos cabos.

  

COMPARTIMENTO INTEGRADO: TUDO PERMANECE 
NO DEVIDO LOCAL, NADA SERÁ PERDIDO

Eletrificação rápida graças à Tecnologia FIXCONNECT®

• Tecnologia de ligadores plug-in FIXCONNECT® para T/N;

 

• N separável para vários potenciais através de jumper plug-in; Bar-
ra de neutro seccionável permitindo a instalação, sem qualquer 
acessório, de um máximo de 4 proteções diferenciais;

• Calhas DIN com elemento de retenção em prol do posicionamento 
adequado do equipamento de instalação;

• Profundidade de instalação variável através da montagem de ca-
lhas DIN em diferentes níveis; 

• Máscaras incluídas;

• Opção de etiquetagem para terminais;

• Etiquetas para a identificação de circuitos elétricos. Modelo editá-
vel em www.hensel-electric.de/pt. 
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