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Hensel buatları: 

Bir bașarı hikayesi!

Gustav Hensel GmbH & Co. KG, șirket olarak kurulduğundan bu yana zamanın önüne çıkardığı güçlüklerle 

uğrașmıștır! 1931 yılında duroplast malzemeden mamul ilk buatın icadıyla tüm bir kușağın günlük çalıșma 

hayatında devrim gerçeklești: Bir çok kurulum görevi çok basit bir șekilde çözülebilir hale geldi. 

Artık hatırlanmayan, ama eșsiz bir bașarı öyküsünün bașlangıcı olan bir kolaylık.

Sadece bugünün ihtiyaçlarını karșılayan ürünler değil, onun 
ötesine geçen ürünler de geliștiriyoruz... 

İlerlemeyle aynı seviyede 

Sentetik buatın mucidi olarak, kendimizi en yeni yaklașımları uygulamakla yükümlü hissediyoruz. 

Yeni sorunlara cevap aramak bize yetmiyor. Elektrik mühendisliği ve elektrik tesisatı alanındaki 

yenilikler bahis konusu olduğunda, kendimizi sektörün itici gücü olarak görüyoruz.
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Orijinalin evrimi:

Orijinali ikinci evrim așamasına getirdik, uygulamadan güç 

aldık ve ona yeni ișlevlerde ifadesini bulan özellikler vererek 

yeni ENYCASE buatını yarattık. Bu tamamen bize özgü olan 

yetkinliğin bir șekillenmesi, çünkü uzmanlık bilgimiz özellikle 

zorlu ortamlarda, sanayi ve ticaretin sert koșulları altında 

geliști.

Yüksek kaliteli buat serisi en modern hammaddelerden, en 

yenilikçi üretim yöntemlerinin kullanılmasıyla üretilmektedir. 

Ürünlerimiz kendilerini nesiller boyunca ispatlamıștır. 

Amacımız, yarattığımız orijinali geliștirmeyi sürdürmek ve onu 

sizin için optimize etmektir.

Gri ve siyah olarak 8 boyda.
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Silikonsuz döküm dolgu Çeșitli boyutlardaki kablo rakorları için kademeli membranlar

Kızgın tel deneyi 960 °C Yüksek 

Darbe dayanımı IK 09 (10 joule)
Komple dökme buatlar için DIN EN 60529 uyarınca IP 

koruma türleri kutu tarafl ı uygulanamaz.

Kablolama için geniș alan

bırakan sağlam șekil

winner
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Muhteșem bir yenilik gösterisi!

Yeni zorluklar, yeni talepler yaratır. ENYCASE'i daha iyi hale getirmek için, her 

ayrıntıyı yeniden sorguladık ve inceledik. Bugüne kadar, her zaman en yeni 

haliyle karșınızda duran, kullanıcılarını sadece kanıtlanmıș teknolojilerle değil, 

yeniliklerle de büyüleyen bir ürünü üretmek ancak bu șekilde sağlanabilir.

 pazar liderinden test edilmiș ürün çözümleri
 güvenli ve dayanıklı ürünler
 çeșitli kurulum avantajları sunan yenilikçi uygulamalar

Kablolama için geniș alan bırakan 
yükseltilmiș terminaller

Farklı iletken kesitleri ve iletken türleri Montaj için duvar köșebentleri 
daima beraberinde

Çeyrek tur döndürerek hızlı bir șekilde 
kapatılabilir - kilit konumu görünür

Kablo pabucu takılmamıș esnek 
kablolar için tel korumalı terminaller

Tüm terminallerde her kutup için 
2 bağlantı noktası
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Orijinalin evrimi
devam ediyor.
Bizi izlemeye devam edin!

Așama 2: Asla sızdırmaz!

ENYCASE WP 

Suyun kutunun içine girmesinin önlenmesi birçok alanda çok büyük bir öneme sahiptir. Bu tip durumlar için Hensel mükemmek 

çözümü önermektedir.

ENYCASE serisinin özel tasarlanmıș ve yenilenmiș buatları hızla sertleșen, sürekli elastik döküm bileșiği sayesinde sıvıların 

girișine ve kondens suyu olușumuna karșı etkili bir șekilde korunmaktadır.

Deneyimlerimizden ve uzmanlık bilgimizden yararlanınız. Özellikle zorlu șartlarda en iyi korumayı istemelisiniz. 

Döküm için WP buatları: Kalıcı su geçirmez bağlantılar

DIN VDE V 0606-22-100 standardı uyarınca.

Așama 2: 

Su altında 

kullanım için.

8



9



Su geçirmez bağlantı - DIN VDE V 0606-22-100 standardı uyarınca dökme buatlar

 Elektrik teknisyeni, kutuya su girmesinin güvenli bir șekilde önlenmesi gereken kurulum 

ortamları ile çok sık karșılașmaktadır.

Yüksek koruma sınıfına sahip kutular dahi bunu sağlayamaz. IP koruma türü, zarar verecek 

miktarda olmadığı sürece bir mahfazanın içine su girmesine izin verir. Așırı çevre koșulları 

altında örneğin o kadar çok kondens suyu toplanabilir ki, elektrik tesisatları veya cihazlar 

hasar görebilir veya arızalanabilir.

Zararlı kondens suyunu önlemek için havalandırma tedbirleri çoğu zaman yeterli olur. 

Ancak çoğu durumda havalandırma mümkün değildir, çünkü buatlar örneğin nehir yakınına 

kurulmuștur ve havalandırma deliklerinden içeri su girebilir.

Su geçirmez hat bağlantıları

ör. hangi uygulamalar için gereklidir?

- Pompa kuyuları

- Dıș alanda gömülü kurulum kanalları

- Nehir yakınında tașkın alanları

- Dıș ortamlarda toprağa yakın korunmasız kurulum 

IP koruma sınıfı tek bașına neden yeterli değil?

- Tüm koruma dereceleri su girișine izin verir

- Kondens suyu birikimleri her zaman engellenemez

- Havalandırma tedbirleri her yerde uygulanamaz

Su geçirmez bağlantı:

Buatların hızlı kürlenen, sürekli elastik döküm bileșiği ile dökülmesi sayesinde sıvıların giriși ve 

kondens suyu olușumu tamamen engellenir. 

Döküm bileșiği, mükemmel izolasyon özellikleriyle öne çıkar. Bileșik șeffaf olduğundan 

kurulumda her zaman görsel kontrol yapılabilir. Elektrik bağlantıları döküm sonrasında da test 

edilebilir, çünkü kalıcı elastik malzeme kendiliğinden kapanır. 

Onarımlar, sonradan kurulumlar veya kurulum değișiklikler için döküm bileșiği kolayca 

çıkarılabilir. 

Bir diğer avantajı: Dökülen buatlar ayrıca șok ve titreșime karșı da güvenilir bir koruma 

sağlar. Ancak döküm bileșiği, bir çekme yükünü azaltma fonksiyonunu üstlenmez, çünkü 

malzemeye sadece tutunur, yapıșmaz. Burada uygun hat girișleri ek olarak kullanılmalıdır, ör. 

Hensel AKM. 

Sıvıların giriși ve kondens suyu olușumu tamamen engellenir. Sonradan kurulum veya 

kontrol için döküm bileșiği kolayca çıkarılabilir.

1

2

3

4

5

6

WP  buatları  

döküm için, “su geçirmez” 
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Karșılaștırma Tablosu: Eski ve yeni 

“su geçirmez” buatlar

Model Eski Tipler Yeni Tipler Fiyat (Euro)

    

 

1,5-2,5 mm² KF WP 3025
WP 0202 G

WP 0402 G

31,30

37,70

1,5-4 mm² KF WP 3045
WP 0404 G

WP 0604 G

38,20

50,00

2,5-6 mm² KF WP 3065
WP 0606 G

WP 1006 G

52,00

64,10

4-10 mm² KF WP 3105 WP 1010 G 66,50

    

 

1,5-2,5 mm² KF WP 2025
WP 0202 B

WP 0402 B

31,30

37,70

1,5-4 mm² KF WP 2045
WP 0404 B

WP 0604 B

38,20

50,00

2,5-6 mm² KF WP 2065
WP 0606 B

WP 1006 B

52,00

64,10

4-10 mm² KF WP 2105 WP 1010 B 66,50

Euro cinsinden, KDV hariç bağlayıcı olmayan fiyat önerileri, fiyatlar: Güncellik Nisan 2014 
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WP  buatları  

döküm için, “su geçirmez” 

  Kabartmalar üzerinde kablo geçișleri, AKM/ASS ayrı sipariș edilir (bkz. LES hat geçiș sistemleri)
     Trafik yükü olmayan toprakta montaj için veya kondens suyu olușumu tehlikesinde veya sıvıların girmesi tehlikesinde
 Kimyasal katkılar olmadan su altında kullanım 1 metre derinliğe kadar mümkün
       Sonradan kurulum veya kontrol için döküm bileșiği kolayca çıkarılabilir
  Döküm bileșiğinin ișleme kadar muhafaza edilebilme süresi ≥ 12 ay

 

 

 WP 0202 G 

 WP 0202 B 

     

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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    
   Kutu hacmi 350 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  20 A 

 Terminal sıkma torku  0,5 Nm 

 

 

 WP 0402 G 

WP 0402 B  

     

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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  
   Kutu hacmi 500 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  20 A 

 Terminal sıkma torku  0,5 Nm 

 

 

 WP 0404 G 

WP 0404 B  

      

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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
       Kutu hacmi 500 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  32 A 

 Terminal sıkma torku  0,7 Nm 

6293

9
3

70104

1
0
4

70104

1
0
4

12



 

 

 WP 0604 G 

WP 0604 B  

     

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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
       Kutu hacmi 850 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  32 A 

 Terminal sıkma torku  0,7 Nm 

 

 

 WP 0606 G 

WP 0606 B  

      

 2,5-6 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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
     Kutu hacmi 850 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  40 A 

 Terminal sıkma torku  1,5 Nm 

  Kabartmalar üzerinde kablo geçișleri, AKM/ASS ayrı sipariș edilir (bkz. LES hat geçiș sistemleri)
     Trafik yükü olmayan toprakta montaj için veya kondens suyu olușumu tehlikesinde veya sıvıların girmesi tehlikesinde
 Kimyasal katkılar olmadan su altında kullanım 1 metre derinliğe kadar mümkün  
     Sonradan kurulum veya kontrol için döküm bileșiği kolayca çıkarılabilir
  Döküm bileșiğinin ișleme kadar muhafaza edilebilme süresi ≥ 12 ay

77130

1
3
0

77130

1
3
0
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 WP 1006 G 

WP 1006 B  

      

 2,5-6 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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
       Kutu hacmi 1200 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  40 A 

 Terminal sıkma torku  1,5 Nm 

 

 

 WP 1010 G 

WP 1010 B  

     

 4-10 mm², Cu 3~ 

     5 kutuplu, kutup bașına 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
     Kutu hacmi 1200 ml  

 Nominal izolasyon gerilimi  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Akım tașıma kapasitesi  63 A 

 Terminal sıkma torku  2,0 Nm 

 WP buatları  

döküm için, “su geçirmez” 

  Kabartmalar üzerinde kablo geçișleri, AKM/ASS ayrı sipariș edilir (bkz. LES hat geçiș sistemleri)
     trafik yükü olmayan toprakta montaj için veya kondens suyu olușumu tehlikesinde ve sıvıların girmesi tehlikesinde
 Kimyasal katkılar olmadan su altında kullanım 1 metre derinliğe kadar mümkün  
     Sonradan kurulum veya kontrol için döküm bileșiği kolayca çıkarılabilir
  Döküm bileșiğinin ișleme kadar muhafaza edilebilme süresi ≥ 12 ay

1
8
0

77130

1
8
0

77130
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 GH 0350   

 Döküm dolgu seti, 350 ml 

   Yedek parça olarak
   Değișiklik veya onarımlardan sonra doldurmak için döküm bileșiği
   Döküm bileșiğinin raf ömrü ≥ 12 ay  

 

 GH 0500   

 Döküm dolgu seti, 500 ml 

   Yedek parça olarak
   Değișiklik veya onarımlardan sonra doldurmak için döküm bileșiği
   Döküm bileșiğinin raf ömrü ≥ 12 ay  

 

 GH 0850   

 Döküm dolgu seti, 850 ml 

   Yedek parça olarak
   Değișiklik veya onarımlardan sonra doldurmak için döküm bileșiği
   Döküm bileșiğinin raf ömrü ≥ 12 ay  

 

 GH 1200   

 Döküm dolgu seti, 1200 ml 

   Yedek parça olarak
   Değișiklik veya onarımlardan sonra doldurmak için döküm bileșiği
   Döküm bileșiğinin raf ömrü ≥ 12 ay  

WP  buatları  

döküm için, “su geçirmez” 

aksesuarlar
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PASSION FOR POWER.

Orijinalin evrimi 
devam ediyor.
Bizi izlemeye devam edin!

HENSEL 
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD ȘTİ 

Ünalan Mah. Kıvılcım Sok. No:10

Simgekent Sitesi

34700 Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 526 38 38

Faks: +90 216 526 46 64

E-posta: info@hensel-electric.com.tr

www.hensel-electric.com.tr

98 17 1118  8.16/2/11


