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caixas de derivação DK 
da Hensel
A CAIXA ESTANQUE DE REFERÊNCIA

Com mais de 80 anos de experiência, 
sendo um dos principais fabricantes de 
sistemas e soluções de instalação elétrica, 
a Hensel desenvolveu a caixa de derivação 
ENYCASE(DK) para uma proteção superior 
contra a humidade, resistência ao impacto e 
às poeiras.
Em ambientes exteriores, com exposição 
prolongada aos agentes atmosféricos é 
imprescindível ter caixas com requisitos 
especiais, e as caixas de derivação DK(KF) da 
Hensel são a escolha certa.

ÁREAS DE APLICAÇÃO 
Os produtos Hensel garantem segurança sempre que as condições 
ambientais de pó e humidade coloquem elevados requisitos nas ins-
talações elétricas.
• Hospitais e clínicas;
• Construção de túneis e de estradas;
• Agricultura e indústrias alimentares;
• Indústria automóvel;
• Cimenteiras;
•	 Armazéns	frigoríficos;
• Bombas de gasolina e oleodutos; 
• Hotéis e complexos de cinema; 
• Edifícios industriais, comerciais e empresariais e residenciais;
• Centros comerciais e de lazer; 
• Marinas; 

• Processamento de metal, madeira e papel; 
• Minas e centrais elétricas;
• Instalações fotovoltaicas; 
• Escolas e universidades; 
• Estádios e centros desportivos; 
• Telecomunicações; 
• Centrais de tratamento de águas e águas residuais;

ALGUNS PROJETOS DE REFERÊNCIA EM PORTUGAL:
• Centro comercial Braga Parque;
• Túnel IKEA Matosinhos;
• Túnel IC23;
• Projetos fotovoltaicos da EDP – exemplo na foto abaixo.

ENTRADA DE CABOS VERSÁTIL: 
INSERÇÃO E VEDAÇÃO SIMPLES
• Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas para 

uma	rápida	eletrificação	com	índice	de	proteção	até	IP66.
• Possibilidade de colocação de bucins como alternativa, removen-

do as membranas elásticas e o anel de expansão.
• Entrada de cabos pela base da caixa.

TECNOLOGIA MODERNA DE LIGADORES: 
INOVADORA E FLEXÍVEL
•	 Mais	espaço	para	eletrificação.
• Diferentes posições de ligadores.
• Possibilidade de colocação de dois ligadores.
• Todos os bornes com 2 pontos de ligação por polo.
• Ligadores compatíveis com diferentes tipos de secções e condutores.
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MUITOS ACESSÓRIOS PARA UMA INSTALAÇÃO 
PERFEITA
•	 Acessório	de	fixação	contra	a	queda	e	perda	da	tampa.
•	 Abas	de	fixação	laterais	fornecidas	em	todas	as	referências.
• Fecho rápido com um quarto de volta. 
• Personalização de etiquetas via Internet. 

CAIXAS DE DERIVAÇÃO – DK PARA A INSTALAÇÃO 
PROTEGIDA 

Esta gama (DK) conta com membranas elásticas integradas para en-
trada	de	cabos	garantindo	um	índice	de	proteção	IP66,	que	podem	ser	
removíveis para colocação de bucins; fabricadas em polipropileno ou 
em policarbonato; o seu comportamento ao fogo foi testado com o 
teste	de	fio	incandescente	IEC	60695-2-11:	750	°C,	resistente	à	chama,	
auto-extinguível;	cor	cinzenta,	RAL	7035.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO – DK (KF)
RESISTENTES A INTEMPÉRIES, 
PARA INSTALAÇÕES NO EXTERIOR 

Indicadas para instalações no exterior com exposição prolongada aos 
raios ultravioletas.Com entrada de cabos através de entradas métricas 
pré-marcadas,	a	gama	KF	apresenta	as	seguintes	características:	tes-
tadas	de	acordo	com	a	VDE,	n.º	de	certificado	DNV	GL:	TAE00000EE,	
documento	250-A-1180-108795;	índice	de	proteção	IP	66	/	IP	67	/	IP	
69	com	bucins	 fornecidos	como	acessórios,	 submersão	 temporária	
até	1	metro	por	um	período	máximo	de	15	minutos:	livres	de	halogé-
neo com baixa toxicidade e baixa emissão de fumo; são resistentes a 
intempéries, resistentes aos raios UV, protegidas contra chuva e re-
sistentes a temperaturas elevadas; fabricadas em policarbonato com 
GFS;	o	seu	comportamento	ao	fogo	foi	comprovado	com	teste	de	fio	
incandescente	IEC	60695-2-11:	960	°C,	é	resistente	à	chama	e	auto-
-extinguível;	em	cor	cinzenta,	RAL	7035,	ou	preta,	RAL	9011.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO – DK (WP)
À PROVA DE ÁGUA COM GEL DE VEDAÇÃO

Indicadas para estarem em ambientes de humidade agressivos. Com 
entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas, estas 
caixas de derivação (WP) encontram-se completamente vedadas 
pelo que o índice de proteção IP não é aplicável de acordo com a nor-
ma	DIN	EN	60529.	A	quantidade	de	gel	de	vedação	necessário	está	
sempre ajustado ao produto - não deve ser colocado em falta ou em 
excesso	e	a	tampa	pode	ser	retirada	para	efetuar	medições:	o	gel	de	
vedação pode ser retirado facilmente para reparações ou inspeções 
subsequentes;	fabricadas	em	policarbonato	com	GFS;	o	seu	compor-
tamento	ao	fogo	foi	comprovado	com	teste	de	fio	incandescente	IEC	
60695-2-11:	960	°C,	é	 resistente	à	chama	e	auto-extinguível;	em	cor	
cinzenta,	RAL	7035,	ou	preta,	RAL	9011.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO – DK (FK)
COM INTEGRIDADE DE ISOLAMENTO 
120 MINUTOS

Caixas resistentes ao Fogo em instalações electricas.Com entrada de 
cabos através de entradas métricas pré-marcadas, as caixas FK, num 
incendio		garantem	integridade	funcional	de	acordo	com	a	norma	DIN	
4102	parte	12	em	combinação	com	os	cabos	com	retenção	funcional;	
integridade	de	isolamento	120	minutos	de	acordo	com	a	norma	BS	EN	
50200	em	combinação	com	cabos	isolados	com	retenção;	parafusos	
de	fixação;	 ligador	 em	cerâmica	 resistente	 a	 temperaturas	 elevadas	
E30	a	E90	e	bucins	incluídos	em	todas	as	referências	da	gama.	Fabri-
cadas	em	policarbonato	com	GFS,	as	caixas	são	de	cor	 laranja	RAL	
9011.	

TEV2 – Distribuição de Material Eléctrico, Lda.
Tel.: +351 229 478 170 · Fax: +351 229 485 164
marketing@tev.pt · www.tev.pt


