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Az új szabvány teljesítménykapcsoló berendezésekre vonatkozóan jelentős változásokat hoz melyek érintik a tervezéshez 

kapcsolódó szabályozásokat és a berendezésgyártókra vonatkozó feladatokat és a felelősség kérdését is.

A berendezés üzem közbeni biztonságos működéséhez elengedhetetlen a csatlakozási paraméterek (külső hálózati és 

környezetei paraméterek) korrekt meghatározása. Ebből a célból a berendezést úgy tekintjük mint egy FEKETE  - DOBOZT, 

amit négy csatlakozási paraméter ír le. A berendezésgyártó felelősséget vállal azért, hogy ezek a paraméterek kompatibilisek 

a hálózati paraméterekkel, amelyekhez ezek bekötésre kerülnek, valamint a környezeti körülményekkel. A berendezésgyártó a 

csatlakozási paramétereket a következők alapján határozza meg:

Mi-elosztók
Teljesítménykapcsoló berendezések MSZ EN 61439-2 / IEC 61439-2 szabvány szerinti 

megfelelőssége

BLACK BOX
4 csatlakozási 

paraméter

Kombinálható, kettős szigetelésű 

szekrényrendszer, IP 65,

teljesítménykapcsoló berendezések (PSC) 

építéséhez 

630 A-ig, az MSZ EN 61439-2 szerint.

Az elosztóba beszerelt elektromos készülékek 

az MSZ EN 61439-2 szabvány által támasztott 

követelményeknek megfelelnek.

Az Inc és RDF adatokat dokumentációk 

határozzák meg.

Mi-elosztó

BLACK-BOX modellként megadott elosztó az MSZ 61439-2,-3, szerinti négy csatlakozással.

- Kültéri, védelem nélküli villamos szerelésekhez 

-   Védettség: IP 65

-   Kombinálható szekrényrendszer, amely minden 

irányba bővíthető

-   6 szekrényméret 150 mm-es raszterben

-   Gyűjtősínek EMC-nek megfelelő felépítése

-   Falra szerelhető, vagy álló szerelés is lehetséges

-   Funkcióegységek szakképzett / szakképzettség 

nélküli személyek számára is kezelhető

-   II. érintésvédelmi osztály, 630 A névleges áramig

-    A tipizált kialakításokból a szükséges összeállítás  

rugalmasan összeépíthető

-   Tágas csatlakozó terek 

Telepítési / 

környezeti feltételek

Kezelés és 

karbantartás

s

-   Névleges feszültség Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.

-   Névleges áram IN 630 A-ig

-   Megszakító 630 A-ig

-   Terheléskapcsoló 630 A-ig

-   Biztosító terheléskapcsoló 630 A-ig

- 5 vezetős rendszer

- Csatlakozás kábellel fent / lent

-   Elosztó áramkör / végleges áramkör

-   Megszakító 630 A-ig

-   Terheléskapcsoló 630 A-ig

-    Biztosító terheléskapcsoló 630 A-ig

-    Gyűjtősínre húzható biztosító 63 A-ig

- Csatlakozás kábellel fent / lent

-   Csatlakoztatás: Vezetékek rézből / alumíniumból

-   CEE és háztartási dugaszolóaljzatok beszerelése 

lehetséges

Csatlakozás

az elektromos 

hálózathoz

Áramkörök és 

fogyasztók
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Mi-elosztók
  Telepítési és környezeti feltételek

Elektromos kapcsolótér MSZ HD 60364-7-729 szerint

Szerelési hely

A kapcsolóberendezéseket 

úgy kell felállítani, hogy a 

minimális folyosószélességek 

biztosítva legyenek. 

Menekülési útvonalak

Az olyan elosztóknál, amelyek fedele vagy 

ajtaja a menekülési iránnyal szemben 

nyílik, legalább 500 mm-nek kell maradnia.

A kapcsolóberendezéseket 

csavarodásmentesen kell 

felállítani, összeszerelni és 

rögzíteni.

Folyosószélességek

A hajtásokkal ellátott kapcsolóberendezé-

sek, pl. a kapcsolók előtti folyosószéles-

ség legalább 600 mm legyen.

MSZ HD 60364-7-729

Kisfeszültségű villamos berendezések - Fejezet 7-729 rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók

Érvényes magyar szabvány MSZ HD 60364-7-729:2010.

Kezelési vagy karbantartási folyosókra vonatkozó előírás
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Mi-elosztók
Telepítési és környezeti feltételek 

Szerelési területek és védelem

1. Követelmény: 

Megfelelő tokozással bizto-

sított víz elleni védelem min-

den villamos üzemi eszközre 

(készülékre)

(2. jelzőszám)

IP  4  -es védettség 

a szekrény nem közvetlen lefröcskölése 

esetén alkalmi tisztítási folyamatoknál, 

pl. mezőgazdaságban

IP 5  -ös védettség

a szekrény nem közvetlen lefröcskölése esetén 

üzemszerű tisztítási folyamatoknál, 

pl. mosóutcában

IP 5  -ös védettség  és kiegészítő megbeszélés 

a gyártóval: 

a szekrény közvetlen lefröcskölése esetén alkalmi 

tisztítási folyamatoknál, pl. mészárszék

1.2  Minimális követelmények a nagyobb igénybevételeket elviselni kénytelen villamos üzemi eszközökre:

4.1  A villamos üzemi eszközöket az őket érhető külső befolyások figyelembevételével úgy 

kell kiválasztani, hogy rendeltetésszerű üzemeltetésük és a szükséges védettség 

hatásossága biztosítva legyen.

Megjegyzés: a gyártói előírásokat be kell tartani!

2.  követelmény a 

DIN VDE 0100 737. 

része alapján:

„Szabadban, védett helyen“

Az elektromos berendezéseket védeni kell a csapadékokkal szemben (eső, jégeső, hó) és a közvetlen 

napfénytől.

„Szabadban, nem védett helyen“

Az elektromos berendezések csapadékoknak vagy napsugárzásnak vannak kitéve.

Mindkét telepítési hely esetén érhetik klimatikus hatások a beépített berendezéseket, pl. magas vagy 

alacsony környezeti hőmérséklet vagy kondenzáció. 

Telapítés 

szabadtéren:

1.1. Minimális követelmény villamos üzemi eszközökre:

IP X 1   -es védettség IP X  1   -es védettség IP X 3  -as védettség  

zárt

helyiségekben

szabadban, 

védett helyen

szabadban, 

nem védett helyen

A DIN VDE 0100 737. rész követelménye a védettség betartására vonatkozóan
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Mi-elosztók
Kondenzvíz képződése

Intézkedések a kondenzvíz 

felgyülemlésének 

megakadályozására

Pl. Mi elosztók szellőztetéséhez  

szélsőségesen nagy belső 

hőmérséklet vagy kondenzvíz 

keletkezésének veszélye 

esetén függőleges szerelésre 

az oldalsó szekrényfalakon, 

IP 44-es védettség

Kábelbevezetések és 

egyidejű szellőztetés

A kombinált szellőztető 

tömszelencék egy membrán 

segítségével gondoskodnak a 

szekrény belső és környezeti 

levegője közötti kiegyenlítésről. 

A tömszelencéken keresztül víz 

nem szivároghat be.

A kondenzvíz képződés problémája kizárólag a magas ≥ IP 54 védettségű dobozokban 

jelentkezik, itt ugyanis a dobozok és ezek anyagának erős szigetelése miatt túl csekély 

a külső és belső hőmérséklet kiegyenlítődése.

Hogyan képződik a magas 

védettségű dobozokban a 

kondenzvíz?

Itt kondenzvíz képződhet az időjárástól, 

magas légnedvességtől függően, 

falat közvetlen érő napsugárzástól és 

hőmérsékletesésből eredően.

Minden olyan közegben, ahol magas 

páratartalom és nagy hőmérséklet-

változással lehet számolni.

Pl. mosodában, konyhában, mosóalagút-

ban stb.

Kondenzvíz képződes védett és nem védett 

jellegű szerelésnél, a szabadban:

Kondenzvíz képződése helységben 

történő szerelésnél:

Mely területen keletkezik 

kondenzvíz?

Berendezés bekapcsolva. A beépített készülék működése következtében a 

belső hőmérséklet magasabb, mint a külső.

Berendezés bekapcsolva. A meleg belső levegő igyekszik a nedvességet

megkötni. Ez kívülről jön a tömítésen keresztül, 

mivel a doboz gáz behatolásával szemben nem 

védett.

A berendezés lehülése miatt, pl. mert a fogyasztót 

kikapcsolta, lecsökken a belső hőmérséklet. 

A higegebb levegő nedvességet ad le, mely mint 

kondenzvíz lecsapódik a hidegebb belső felületen.

Berendezés kikapcsolva

1.  A szerelési hely célzott kiválasztása

(hőmérsékletkülönbségek elkerülése)

2.  Kondenzvíz-membránok nyitása a 

kábelösszekötő dobozok legmé-

lyebb pontján (esetleg Ø 5 mm furat)

3.  Levegőcsere lehetővé tétele 

szellőzéssel

Intézkedések a kondenz-

viz felgyülemlése ellen a 

kábelösszekötő dobozokban:

Példa: 

DK-kábelösszekötő dobozok Példa: 

A kondenzvíz-membrán 

nyitva van
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Mi-elosztók
Rendszerfelépítés

A különböző szekrénymély-

ségek különböző mélységű 

készülékek beszerelését teszik 

lehetővé (1. sz. ábra). Egy 

emelőkeret segítségével 

azonban a 4-es és 8-as 

szekrényméretek mélysége 

85 mm-es lépésekben tetsző-

legesen növelhető (2 sz. ábra).

A moduláris, 150 mm-es 

raszterekben történő felépítés 

a külső forma szabad kialakí-

tását teszi lehetővé. A házakat 

minden irányban szabadon 

lehet kombinálni. A telepítési 

hely okozta nehézségek ezáltal 

könnyen kiküszöbölhetők.
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Fal 1

1 x M 20

1 x M 32/40

Fal 2

2 x M 20

10 x M 25

1 x M 32/40

Fal 3

4 x M 25

3 x M 40/50

Fal 4

1 x M 20

4 x M 25

1 x M 32/40

3 x M 40/50

Fal 5

8 x M 32

4 x M 40/50

Fal 6

4 x M 20

20 x M 25

2 x M 32/40

Szekrényfalak metrikus 

kábelbevezetésekkel
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1. sz. ábra:

2. sz. ábra:

Kezelés

A szakképzettség nélküli  

személyek által kezelhető 

területeket egyértelműen 

el kell különíteni azon 

területektől, amelyeken 

kizárólag szakképzett 

villanyszerelők dolgozhatnak.   

 Zsanéros fedél a készülékek 

egyszerű kezeléséhez

 A fedélzár megakadályozza a fedél 

illetéktelen nyitását

 Elektromos funkciótól függően kézi 

(szakképzettség nélküli személyek szá-

mára) vagy szerszámos működtetéssel 

(szakképzett villanyszerelők számára)
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Mi-elosztók
Összeszerelés

Fedélzáró csuklópánt

Fedélzáró csuklópánt 

Mi ZS 20

Beszerelt készülékek nagy 

felületű kezeléséhez. 

A fedél a szekrényhez rögzített, 

így nyitáskor nem eshet le.

Több szekrény 

összeszerelésénél a beszerelés 

kizárólag a külső szekrényeknél 

lehetséges.

Alkalmazható Mi szekrényeknél:

Fedél

illesztés:

Szekrény helyzete: függőleges Szekrény helyzete: vízszintes
bal 

oldal

jobb 

oldal

fent lent bal 

oldal

jobb 

oldal

fent lent

Méret 1:        

Méret 2:        

Méret 3:    - - -  

Méret 4:    - - -  

Fedélzáró csuklópánt  

Mi ZS 60

Emelőkerettel ellátott házakba 

beszerelt készülékek nagy 

felületű kezeléséhez. 

A fedél a szekrényhez rögzített, 

így nyitáskor nem eshet le.

Fedélzáró csuklópánt 

Mi ZS 40

Beszerelt készülékek nagy 

felületű kezeléséhez. 

A fedél a szekrényhez rögzített, 

így nyitáskor nem eshet le.

Szekrénykombinációk vagy 

zárófedelek alkalmazásakor 

szükséges. 

A fedelet műanyag csavarral 

kell rögzíteni, hogy a kettős 

szigetelés & biztosítva legyen.
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Mi-elosztók
Összeszerelés

Falak megnyitása, szekrények összeerősítése

MI-elosztók összeszerelése 

a felépítési vázlat alapján

Előszerelt és bevizsgált 

elosztók elektromos 

funkciókkal.

A szekrényfalak kinyitása 

az összeépítéshez és a 

kábelbevezetéshez

Az elosztón belüli villamos 

összekötéshez ki kell törnie a 

szekrény oldalfalakat. Tegye 

szabaddá a szekrények 

összeszereléséhez a megfelelő 

nyílásokat a csapos–ékes 

rögzítők részére.

Szekrények összeerősítése

A szekrények egymás közötti 

tömítéséhez öntapadó 

faltömítést kell ragasztani a 

szekrényfalra.

A szekrények összeszerelése 

a csapos–ékes kötések 

létrehozásával történik. 

Nyomja fel a stabilitás 

növeléséhez az összeszorító 

kapcsot a szekrényfal 

mélyedésébe.

A 300 mm-es szekrényfalak 

2 x 150 mm-esre való 

felosztásához zárófedél-, ill. 

szekrény hozzáépítés esetén 

falbetétet kell használnia.
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Mi-elosztók
Összeszerelés

Zárófedelek, kábelbevezetések

Zárófedelek

A zárófedelek felerősítése a 

szekrényfalra 4 rögzítőékkel 

történik.

Kábelbevezetés  

Törje ki a kábelbevezető 

nyílásokat a szekrényfalban a 

csavarhúzó hegyével.

Kábel csatlakozás

A kábelcsatlakozásokat úgy 

kell kialakítani, hogy a csatla-

kozóhelyek húzás és nyomás-

mentesek legyenek.

Kábelbevezetés

A bevezető nyílásokat a 

védettségnek megfelelően 

kell lezárni.

Jobb oldali kép:

a kábelbevezetéseket 

takarólappal zárjuk el.

Tömszelencék

Illeszük a tömszelencéket a 

kikönnyített oldalfalakba és 

rögzítsük őket.
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Mi-elosztók
Összeszerelés

Nyitható kábelbevezók

A kiemelőkeret felhelyezése

A rögzítőelemeket illeszük az 

aljzatba.

Helyezzük fel a kiemelőkeretet 

az aljaztra.

Csavarokkal rögzítsük a 

kiemelőkeretet az aljzathoz.

Szerelje be a nyitható 

kábelbevezetőt.

Törje ki a megfelelő 

szekrényfalat, majd fűrészelje 

ki a felső összekötőt a csapos 

rögzítők mellett.

Majd csavarozza fel a nyitható 

kábelbevezetőt, és helyezze be 

a gumiból készült átvezetőket.

Helyezze a kábelt elölről a 

szekrénybe.

Vezesse be a kábelt, és 

rögzítse azt kötegelők 

segítségével.

�������

Igazítsa a kábelbevezetőket a 

kábel keresztmetszetéhez.
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Mi-elosztók
Összeszerelés

Kivehető szekrényösszekötő fal

Kivehető szekrényösszekötő 

fal

Szerelje a szekrényösszekötő 

falat két szekrény közé a 

kábelek könnyű bevezetéséhez.

Fűrészelje ki a 

szekrényösszekötőt a 

szekrényfalban.

Vezesse be a kábelt a két 

szekrényen keresztül, majd 

kösse be.

Tolja a szekrényösszekötő 

falat a szekrényösszekötők 

nyílásába, és rögzítse azt a 

mellékelt csavarokkal.

Az Mi GS 30 

szekrényösszekötő fal újból 

létrehozza a két szekrény 

közötti mechanikus 

kapcsolatot. 

Az IP 65-s védettség továbbra 

is fennmarad.
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Mi-elosztók
Felszerelés

Fali rögzítés

�
�

Rögzítés falra

közvetlenül a szekrényaljon 

keresztül.

Külső rögzítő fülek

a szekrények külső 

rögzítéséhez.

Mi AL 40 (4 darab)

Rögzítő raszterek 

szerelősínekhez

Szerelősínek

Mi elosztók falra történő 

szereléséhez, acélprofi lból, 

szállítási hosszúság 1950 

mm, 150 mm-es raszterekben 

leválasztható.

Mi MS 2

Megjegyzés: 

A szerelősíneket lehetőleg 

függőlegesen szerelje, hogy 

lehetővé váljon a kábelek 

elosztók mögötti elvezetése.

Megjegyzés szállításhoz:

Szállítás közben ajánlatos az 

elosztót úgy rögzíteni, hogy ne 

hajoljon be. 

Ehhez csavarozza az elosztót 

egy lécre vagy élvédőre.
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Mi-elosztók
Felszerelés

Álló szerelés

MX 0101

MX 0112

MX 0105

MX 0111

Szerelőkeret

A nagyobb elosztók szállítás 

közbeni, valamint a felállítás 

helyén történő stabilizálásra.

T-összekötő

Hosszabbítás 

szerelősínekhez

Keresztösszekötés

Fali rögzítés

mélységben

18 mm-rel állítható

Fali rögzítés

T-összekötő

Keretösszekötő

U profi lsínek a szerelőkeret 

elkészítéséhez.
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Mi-elosztók
Felszerelés

Intézkedések kondenzvíz felgyülemlésének megakadályozásához

Szellőztető fedél Mi BF 44 

Szellőztető fedél szélsőségesen 

nagy belső hőmérsékletek 

mellett vagy kondenzvíz 

keletkezésének veszélye 

esetén függőleges szereléshez 

az oldalsó szekrényfalakhoz, 

védettség IP 44.

Mi BF 44

pkint = pbent

pkint = pbent

Nyomáskiegyenlítő elem 

BM ... G

kondenzvíz csökkentéséhez 

az elosztórendszerek 

nyomáskiegyenlítése által.

Kombinált szellőztető 

tömszelencék

KBM / KBS ...

kondenzvíz csökkentéséhez 

nyomáskiegyenlítéssel

Egy membrán segítségével 

gondoskodik a szekrény belső 

és külső, környezeti levegője 

közötti nyomáskiegyenlítésről. 

A  tömszelencéken keresztül 

víz nem szivároghat be.

A szekrény védettsége 

biztosított.

KBM ...

KBS ...

BM ... G

5
6

19

35

M
4
0
x
1
,5
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Mi-elosztók
Felszerelés

Védőtető

Törje ki a felső 

szekrényfalat, majd szerelje 

fel a fedelet az előre szerelt 

védőtetővel a szekrényre.

Védőtető a járulékos 

védelem nélküli kültéri 

szerelési munkákhoz

Szekrénykombinációk esetén 

használjon rögzítőlemezt.

Szerelje fel a védőtetőt 

valamint szükség esetén a záró 

saroklemezt.

Megjegyzés:

A saroklemezt a védőtető alatt 

ütközésig be kell tolnia.

Mi DB 15

Mi DB 30

Mi DB 01
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Mi-elosztó
Közcélú áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás

(EMC megfelelősséggel)

TN-C-hálózat:

kedvezőtlen EMC 

szempontból!

TN-S-rendszer

A DIN VDE 0100 szabványban megfogalmazott aktuális követelmények és létesítési meghatározások 

valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján TN-S rendszert kell telepíteni minden olyan villamos 

berendezésbe, amely igen nagy arányban tartalmaz információtechnikai készülékeket (elektronikus 

adatfeldolgozás, hálózatok, szabadon programozható vezérlések). Csak így szavatolható, hogy a 

védővezetőn és a vele kapcsolatban levő testeken (fém épületszerkezetek, csővezetékek stb.) ne 

folyhassanak kóboráramok.

Az igen kis feszültség- és áramszintekkel működő elektronikus berendezések egyre erősödő alkalmazását 

feltételezve a védővezetőn folyó áram következtében olyan hálózati frekvenciás zavarok léphetnek fel, 

amelyek hibás működéshez vagy a készülékek, illetve alkatrészek kieséséhez vezethetnek. 

Ezért új szereléseknél és módosításoknál alapvetően csak 5 pólusú, azaz TN-S rendszert szabad 

telepíteni. Emiatt a betáplálásokkal, gyűjtősínekkel és kivezetésekkel ellátott elosztókat szintén mindig 

5 pólusú kivitelben kell készíteni. 

Megjegyzés: Többszörös betáplálásoknál kiegészítő intézkedésekre van szükség, többek között a „PEN- 

és PE-vezeték központi összekötésére”.

N-vezető megerősítése

Az N-vezető keresztmetszetének megnövelését és ezáltal áramterhelhetőségének a fázisvezetőkével 

azonosra emelését a villamos berendezésben csatlakoztatott készülékek módosítása indokolja. Az ipari 

és hivatali váltóáramú fogyasztók növekvő száma a háromfázisú hálózat aszimmetrikus terheléséhez és 

ezáltal az N-vezetőben kiegyenlítő áramhoz vezet. A harmonikustermelő készülékek, pl. tápegységek, 

elektronikus előtétkészülékek, stb. emiatt áramokat keltenek pl. 150 Hz-en, amely áramok szimmetrikus 

terhelésnél sem egyenlítődnek ki az N-vezetőben, és így járulékosan tovább terhelik azt. 

Az eddigi szabály, hogy az N-vezető > 16 mm2 esetén a fázisvezető keresztmetszetének 50%-a legyen, 

tovább nem tartható. Mérésekkel igazolták, hogy az N-vezető a fázisvezetőhöz képest időnként 100%-

ban vagy afelett terhelt. 

Ezért úgy döntöttünk, hogy az N-vezetőt minden gyűjtősínes rendszerben azonnal újraméretezzük. Így az 

a teljes rendszer névleges áramának megfelelően ugyanúgy terhelhető, mint a fázisvezető.

EMC-megfelelőség

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló törvény előírja, hogy a készülékeknek úgy kell egy adott 

környezetben működniük, hogy működésük ott befolyásmentes legyen. A kóboráramok TN-S rendszer 

általi kiküszöbölése ahhoz járul pl. hozzá, hogy az ilyen zavarokat már eleve elkerüljük. Ebből kifolyólag 

egy kiegyenlített rendszerben minden kábel csak egy nagyon alacsony kisfrekvenciás mágneses térrel 

rendelkezik, így az elektromágneses mező hatása minimálisra csökken. 

Ez természetesen minden gyűjtősínes rendszerre vonatkozik. Itt is fontos, hogy az N-vezetőt alapvetően 

a fázisvezető környezetében helyezik el, miáltal aszimmetrikus terhelési viszonyok között is minimálisra 

csökken az elektromágneses mezőhatás. Az épület összes vezetőképes szerkezeti részének (víz-, gáz-, 

fűtéscsövek, acélszerkezetek stb.) vezető összekapcsolása által a fogyasztói berendezés áramának egy 

része ezeken keresztül folyhat. Emiatt a csővezetékek korrodálhatnak és az elektronikus adatfeldolgozás 

illesztőfelületei zavart szenvedhetnek. A monitorok áramot vezető szerkezeti részek közelében állva 

villódznak.
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Mi-elosztó
Közcélú áramszolgáltatói hálózathoz történő csatlakozás

(EMC megfelelősséggel)

Túlnyomórészt TN-C-

rendszereket tartalmazó régi 

berendezéseknél felújításkor 

(pl. a kapcsolóberendezés 

cseréjekor) a fogyasztói 

berendezés TN-C-rendszerről 

TN-S-rendszerre történő 

fokozatos átépítésével kell 

kezdeni.

1. lépés:

Az új kapcsolóberendezés 5 pólusú gyűjtősínes rendszerrel épül 

ki. A PEN-vezetékek teljes hosszukban, ellentétben a szekrénnyel, 

szigetelten szereltek legyenek.

A kimeneteket a rajz szerint csatlkoztassuk.

2. lépés:

Fokról fokra lehetséges valamennyi

TN-C-kimenetek a

TN-S-kimenetre történő cseréje.

3. lépés:

A bemeneteket TN-S-rendszerként újítják fel.

A PEN és PE közítti hidat eltávolítják.

A PEN vezetéket N-vezetékre átjelölik.

4. lépés:

A fogyasztói berendezés most már a legújabb állapotába került.

(TN-S-rendszer) Mivel a kapcsolóberendezés (lásd 1. lépés) már 

az új műszaki állapotnak megfelelően létesült, igy ez minden 

további változtatás nélkül alkalmazható.

1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés
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Mi-elosztók
Készülékek beszerelése

Szerelőlapok, kalapsínek

Készülék beszerelése 

szerelőlapokra vagy 

kalapsínekre

Rögzítse a beszerelendő 

készüléket önmetsző 

csavarokkal a szerelőlapra.

Csavarozza fel a szerelőlapot a 

szekrényaljra.

Szerelje a kalapsíneket 

közvetlenül a szekrényaljhoz 

vagy az Mi DS... távtartóval 

25 mm vagy 50 mm 

magasságban.

Készülék beszerelése

takarólemezbe

Fúrja elő a 

készülékkivágásokat, és 

vágja ki lyukvágó fűrésszel. A 

műanyaghoz durva fogazatú 

fűrészlapot kell használnia.

Pattintsa fel a takarólemezt.

Helyezze be a mellékelt 

takarósávokat a készülék-

kivágásokba.

Csavarozza az Mi EP ... 

takarólemez tartóbakjait a 

szekrény aljához.
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Mi-elosztók
Készülékek beszerelése

PE- és N-kapcsok, érintésvédelem

�	

�	

��

��

DIN 43880 szerinti méretek sorolható 

készülékekhez

Megjegyzés Mi kismegszakítós 

szekrényekhez:

A nem használt készülékkivágásokat ta-

karósávokkal érintésbiztosan le kell takar-

nia (a készülékkivágások 50%-ához állnak 

rendelkezésre mellékelt takarósávok). 

1-es osztásegység mérete

1 osztásegység = 18 mm

Szerelje be a készüléket a 

kismegszakítós szekrénybe

A kismegszakítós szekrények 

tetszőlegesen sorolható 

készülékekkel építhetők be 

kalapsíneken, amennyiben a 

beépítési sorozatonként (12 

osztásegység 12x18 mm) az 

előbiztosítás az adott sorhoz 

nem haladja meg a 80A-t.

PE- és N-kapcsok Cu-

vezetőkhöz (beépített).

Érintésvédelem

Fedje le a készülékkivágásokat 

takarósávok segítségével 

érintésbiztosan.

Biztosítsa a teljes 

érintésvédelmet a kezelhető 

berendezésekhez, valamint 

a gyűjtősínekkel érintkező 

készülékekhez.

II. érintésvédelmi osztály & 

(kettős szigetelés).

&
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PEN híd (250 A)

beszerelése

Mi BR 41

Csatlakozás alulról Csatlakozás felülről

PEN híd (400 A)

beszerelése

Mi BR 41

Csatlakozás alulról Csatlakozás felülről

A PEN hidak

jelölése

Alulról történő csatla-

kozás esetén a jelölés 

kék színnel történik az 

N vonatkozásában.

PEN híd (630 A)

beszerelése

Mi BR 63

Híd 

Mi BR 63, 630 A

Híd Mi BR 41, 250 A /400 A Híd Mi BR 63, 630 A

Alulról történő csatlakozás 

esetén a jelölés zöld 

színnel történik a PEN 

vonatkozásában.

Híd 

Mi BR 41, 

250 A /400 A

Mi-elosztók
  A PEN hidak beszerelése és jelölése
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Tápvezeték csatlakozás 

az N/PE vezetőre 

NH 1, ill. NH 2 készülékekkel 

(gyűjtősínre szerelt) rendelkező 

házak esetén a tápvezeték 

csatlakozása kábelsaruval vagy 

DA 240 közvetlen csatlako-

zású kapoccsal történik a PEN 

hídon, ill. a csatlakozósíneken.

A kapocsburkolat 

felszerelése gyűjtősínre 

NH 1 biztosítós 

szakaszolókapcsolók 

esetén

Átalakítás esetén 

a kapocsburkolatot a biztosítós 

szakaszolókapcsolóval együtt 

el kell távolítani

(Mi 6478, Mi 6479, Mi 6480).

click
kattanás

Mi-elosztók
  Tápvezeték csatlakozás az N/PE vezetőre

Kapocsburkolat a készüléken
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Mi-elosztók
Vezetékezés

Gyűjtősín rendszerek

Feszültségek névleges 

értéke  (VDE 0110)

Névleges feszültség Un = 690 V a.c.

Névleges szigetelési feszültség Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

A gyűjtősín névleges 

áramerőssége
Gyűjtősín 250 A 400 A 630 A

A gyűjtősínek 

névleges árama
250 A 400 A 630 A

Rövid idejű névleges 

áramerősség
Icw = 15 kA / 1 s Icw = 15 kA / 1 s Icw = 21 kA / 1 s

Névleges csúcs-

határáramerősség

IPK = 30 KA IPK = 30 kA IPK = 45 kA

A gyűjtősín rendszer 

veszteségi teljesítménye

Gyűjtősín rendszer, 5 pólusú

Hosszúság: 1 méter
42,7 W/m 63,8 W/m 102,3 W/m

A gyűjtősínek helyzete A zárlati szilárdság betartása 

érdekében a gyűjtősín-tartók 

távolsága nem haladhatja meg 

a 300 mm-t.

30
A gyűjtősíntartók 

felszerelése
Mi ST 25 Mi ST 41 Mi ST 63

L1, L2, L3 12x10 mm 20x10 mm 30x10 mm

N 12x5 mm 12x10 mm 25x10 mm

PE 12x5 mm 12x5 mm 12x10 mm

A különböző névleges 

árammal rendelkező 

gyűjtősínek lehetséges 

kombinációi

Megjegyzés:

A 250 A-es és 400 A-es 

gyűjtősín rendszereket nem 

szabad 630 A-es gyűjtősín 

rendszerrel kombinálni!

Gyűjtősín-összekötő A gyűjtősínek 

névleges árama

A gyűjtősínek 

névleges árama

Mi SV 25 250 A 250 A

Mi SV 25 250 A 400 A

Mi SV 45 400 A 400 A

Mi SV 45 630 A 630 A

EMC-nek megfelelő gyűjtősín rendszer

Standard N/PEN-vezetőkkel:

- a külső vezetővel azonos áramterhelhetőséggel

- EMC szempontból kedvező módon a külső vezető tartományában vezetve
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Mi-elosztók
Vezetékezés

Csatlakozókapcsok

Vezetők közvetlen 

csatlakoztatása 

gyűjtősínekre

A gyűjtősínes közvetlen 

csatlakozókapcsok csatlakozási 

jellemzőit ld. főkatalógusunkban.

Mi-elosztók
Műszaki adatok

Gyűjtősín közvetlen csatlakozókapcsok

Gyűjtősín fogadó kapcsok rézvezetékekhez  és rétegelt bandázsvezetékekhez

Útmutató: a szigetelési szilárdság biztosításához a különböző potenciálok között 10 mm-es és a nem aktív, vezető fémrészeknél  

15 mm-es légközt kell tartani. 

1) Az egyes szekrénytípusokban lévő kapcsokat lásd a szekrényleírásoknál

Rézvezetékek Rézvezetékek
Típus  Vezető ér anyaga: réz Bandázsveze-

ték

Gyűjtősínek-

hez

Szélesség

250 A 400 A 630 A 250 A 400 A 630 A 250 A 400 A 630 A

r (rigid) = merev
f (flexible)  

= hajlékony

sol (solid) = tömör s (stranded) = sodrott

gáztömören lepré-

selt érvéghüvellyel 

ellátott

kerek  

vezető

szektoralakú 

vezető

kerek  

vezető

szektoralakú 

vezető

hajlékony N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

KS 16 F

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2  

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

— ... x 5 mm 11 mm

1) 

�

�� 1) ��

�

��

����

��

����
�

�� ��

KS 16 Z

1,5-16 mm2 — 1,5-16 mm2 —

1,5-16 mm2  

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

— ... x 10 mm 11 mm
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KS 35 F

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 5 mm 16 mm

1) 

�

�� 1) ��
1) 

�

��

����

1) 
��

����
�

�� ��

KS 35 Z

4-35 mm2 — 4-35 mm2 —

4-35 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 10 mm 16 mm
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KS 70 F

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 5 mm 21 mm

1) 

�
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����
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����
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KS 70 Z

— — 16-70 mm2 —

16-70 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
... x 10 mm 21 mm
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KS 120 F

 25-120 mm2 —  25-120 mm2 —

25-120 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
... x 5 mm 25 mm

1) 

�
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����

1) ��

����
�

�� ��

KS 120 Z

 25-120 mm2 —  25-120 mm2 —

25-120 mm2 

érvéghüvellyel 

vagy anélkül

250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
... x 10 mm 25 mm
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Mi-NH-biztosítós szekrények, biztosító-

aljzatok, terheléskapcsolók

Mi-gyűjtősínes szekrényekMi-biztosító szekrények  

Diazed - Neozed

����

�������� ����
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Vezetékezés

Közvetlen csatlakozókapcsok 

hozzárendelése a 

keresztmetszetekhez és 

funkciószekrényekhez.

Gyűjtősínek és beszerelt 

készülékek elektromos 

csatlakoztatása 100 A-tól  

630 A-ig.

Bandázsvezeték lamellált rézből, 

szigetelt, 2 méteres hosszban 

szállítva.

Bandázsvezeték Mi VS ... 

közvetlen csatlakoztatása 

készülékekhez Mi VA...

bandázsvezeték-

csatlakozókapoccsal rendelkező 

M 10 lapos csatlakozással.

Bandázsvezeték Mi VS ...

csatlakoztatása KS ...

gyűjtősín közvetlen 

csatlakozókapcsokkal.

Csatlakozóvezetékek 

összekötése készülékkel 

DA 240 készülék közvetlen 

csatlakozókapoccsal 

rendelkező M 10 lapos 

csatlakozás segítségével. Példa:

Vezetékezés Mi VS 400 bandázsvezetékkel, gyűjtősín közvetlen csatlakozókapoccsal és 

VA 400 bandázsvezeték-csatlakozókapoccsal. 

Bandázsvezeték-

csatlakozókapocs Mi VA ...

Bandázsvezeték 

Mi VS ...

DA 240 készülék közvetlen 

csatlakozókapocs

Gyűjtősínhez való közvetlen 

csatlakozókapocs
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Mi-elosztók
Vezetékezés

Vezetékezés

Egyenlítsük ki a készülék és a 

síncsatlakozás közötti szint-

különbséget és hajlítsunk be 

egy lépcsőt. 

Vezetékezés

A vezeték csatlakoztatásához 

távolítsuk el a szigetelést.

Jobb oldali kép:

A bandázsvezetéket hajtsuk 

vissza 180 fokkal és fordítsuk el 

90 fokkal.

Gyűjtősínek szigetelése

Ha szükséges, helyezzünk 

fel műanyag szigetelést a 

gyűjtősínre.

Mi SA 1210 

Mi SA 3010 
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Mi-elosztók
Meghúzási nyomaték

A megfelelő kontaktus biztosítása elsődleges 

követelmény a kapcsokkal szemben. Ezt a 

hatást a szorítócsavar meghúzásával biztosítjuk. 

A csatlakozás biztonságos amennyiben a 

megfelelő áramátvitel az előírt teljesítményen 

biztosított (optimális nyomaték). A szükséges 

nyomaték mértéke függ a kapocs méretétől és 

kialakításától. Kizárólag a megfelelő nyomaték 

használata biztosítja a megbízható kontaktust! 

A csatlakozó rugós feszítőereje, a szorítócsavar 

előírt nyomatékkal való meghúzásával állítható 

be. Csak ilyen esetben lesz a rugó leszorító- és 

tartóereje is megfelelő. A túl magas nyomatékkal 

meghúzott szorítócsavar eldeformálhatja a 

rugalmas tartólemezt. A túl alacsony nyomatékkal 

meghúzott pedig nem eredményez megbízható 

kontaktust, ami a kötés elengedéséhez vagy 

túlmelegedéséhez vezethet. 

Pédák meghúzási nyomatékokra: kapocs feliratok, specifi kációk a Hensel főkatalógusban.

Betápláló 

kapcsok

Mi VE 120

4-pólusú

Mi VE 125

5-pólusú

Mi VE 240

4-pólusú

Mi VE 245

5-pólusú

Névleges 

csatlakozási kapacitás

150 mm2 150 mm2 240 mm2 240 mm2

Áramterhelhetőség 250 A 250 A 400 A 400 A

Meghúzási nyomaték 20 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm

Pólusonkénti csatlakozók 2 4 2 4

2-5 pólusú, CU- és Alu vezetékekhez, 2-8 

üres Mi szekrényekbe való beszereléshez, 

300x300 mm takarólemezen, rögzítő csav

Betápláló kapcsok

Kizárólag a megfelelő nyomaték alkalmazása 

biztosítja a megbízható kontaktust! 

A megfelelő nyomaték

Az állandó és egyenletes 

kontaktust a megfelelő 

szorító nyomaték és 

rugóerő biztosítja. 

Vezető

Szorító nyomaték 
csavaros kialakítású 
kapcsokban

Áram

Gyűjtősín

Feszítőerő a 
rugós elemben

Nm

F

R
ug

al
m

as
sá

g

Acéltestű kapcsok működése

Folytonos és egyenletes kontaktus a megfelelő nyomatéknak és rugóhatásnak köszönhetően
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Mi-elosztók
Meghúzási nyomaték

A megfelelő meghúzási nyomaték Nm-ben került feltüntetésre ezeken 

az elemeken.

A meghúzási nyomaték értéke a kapcsokon és más elemeken 

fel van tüntetve.

Méretek Meghúzási nyomatékok MA (Nm) szilárdsági osztály szerint

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Táblázat: 

Acél csavarok (szabvány- 

menetes) meghúzási 

nyomaték adatai 

Acél csavarok (szabvány menetes) meghúzási nyomaték adatai 

Az MSZ EN ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ... (DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...) 

szabványok szerinti kialakítású metrikus csavarok előfeszítési és meghúzási nyomaték adatai

Gyűjtősín kapocs

A megfelelő meghúzási nyomaték Nm-ben 

került feltüntetésre közvetlenül a gyűjtősín 

kapcson.

Késes biztosító aljzat

A megfelelő nyomaték 

Nm-ben közvetlenül megta-

lálható a biztosítóaljzaton és 

a vezetékek csatlakoztatása 

esetén is olvasható marad.

Terheléskapcsolók vagy 

megszakítók

A megfelelő nyomaték 

Nm-ben közvetlenül 

megtalálható a kapcsolók 

oldalán. 
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Mi-elosztók
Vezetékezés

Betápláló kapcsok

Betápláló kapcsok

2–5 pólusú Cu- és Alu-vezetőkhöz, 2-es ... 8-as méretű Mi 

üres szekrényekbe való bépítéshez, kompletten 300 x 300 mm 

takarólemezen, rögzítőcsavarokkal.

Betáplálókapcsok Mi VE 120, 4 pólusú

Mi VE 125, 5 pólusú

Mi VE 240, 4 pólusú

Mi VE 245, 5 pólusú

Mi VE 302, 2 pólusú

Mi VE 303, 3 pólusú

Mi VE 304, 4 pólusú

Csatlakozási lehetőség 150 mm2 240 mm2 300 mm2

Áramvezető képesség 250 A 400 A 630 A

Meghúzási nyomaték 20 Nm 40 Nm 50 Nm

Kapocsállás pólusonként 2 4 2 4 2 4

Vezetékfajta Cu/Al 

sol (kerek)   

16-50 16-50 25-50 25-50 - 35-70

Vezetékfajta Cu/Al 

s (kerek), f (rugal-

mas)  

16-150 16-70 25-240 25-120 150-300 35-185

Vezetékfajta Cu/Al 

sol (szektoralakú)

50-150 50-70 50-185 50-120 150-185 95-185

Vezetékfajta Cu 

s (szektoralakú)  

35-150 35-70 35-240 35-120 150-240 95-185

Vezetékfajta Al 

s (szektoralakú)  

50-120 35-50 95-185 50-95 150-240 95-185

beköthető Cu badázsvezetékek Mi VS 100-tól Mi VS 630-ig Mi VS 100-tól Mi VS 630-ig Mi VS 630

Az alumínium vezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlások szerint elő kell készíteni, 

lásd az alumínium vezetők Műszaki információjánál.
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Mi-elosztók
Vezetékezés

Alumínium vezető

Az alumínium a vörösrézzel ellentétben rendelkezik 

néhány olyan alapanyag-tulajdonsággal, amelyekre 

a villanyszerelés területén különös tekintettel kell 

lenni (ld. elektrokémiai feszültségi sor / galvanikus 

elem). 

Az alumínium mint vezető különlegessége abban 

áll, hogy az alumínium vezeték felülete oxigén 

behatása alatt azonnal nemvezető oxidréteggel 

vonódik be. Ezen tulajdonság az alumíniumvezető 

és a kapocstest közötti átmeneti ellenállás 

növekedéséhez vezet. A teljes kapocs ezáltal 

túlságosan felmelegedhet, és a legrosszabb 

esetben akár ki is gyulladhat. 

A különleges feltétel ellenére csatlakoztathatók az 

alumíniumvezetékek, ha a kapocs erre alkalmas 

és az alábbi feltételek a csatlakoztatás során 

betartásra kerülnek.

Alumíniumvezetékek 

összekötése kapcsokkal

I. Kémiai alapok

4.  Az előző lépéseket meg kell ismételni, ha a 

vezetéket kiköti és újból beköti. Ez azt jelenti, 

hogy a vezetéket le kell blankolni, zsírtalanítani, 

majd azonnal újból csatlakoztatni kell, mivel az 

mindig új helyzetben csatlakozik a kapoccsal.

3.  Az alumínium megereszkedési tulajdonsága 

miatt a kapcsokat az üzembe helyezés előtt és 

az első 200 üzemóra után újból húzza meg 

(ügyelve a meghúzási nyomatékra).

III.  Alumíniumvezetékek 

szakszerű előkészítése 

és kezelése

1.  A blankolt vezetővégről alaposan el kell távolítani 

az oxidréteget kaparással, például egy kés 

segítségével. Reszelő, csiszolópapír vagy kefék 

ehhez azonban nem használhatók.

2.  Közvetlenül az oxidréteg eltávolítása 

után dörzsölje be a vezetékvéget sav- és 

alkálimentes zsírral, például vazelinnel, és 

rögtön csatlakoztassa azt a kapocsban. Ezáltal 

akadályozhatja meg, hogy az oxigén által újból 

egy nem vezető oxidréteg jöjjön létre.

1.  Ezzel a kapcsok teljesítik az elektrokémiai 

feszültségi sorral szemben támasztott 

követelményeket. A nem megfelelő anyag (alu) 

bomlása így kizárt.

2.  A kapocs megfelelő formával és felülettel 

rendelkezik ahhoz, hogy az alumíniumvezetőn 

lévő zsírréteget vagy nagyon vékony oxidréteget 

a csatlakozás során áttörje. 

A kapocs gyártójának kell igazolni a kapcsok alkalmasságát az alumíniumvezetékekkel való 

összekötésre.
II.  A megfelelő kapocs 

kiválasztása az 

alumíniumvezetők 

csatlakoztatásához
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 N- és PE FIXCONNECT® rugós kapocstechnika 

Rézvezeték hozzárendelt névleges keresztmetszete

Csatlakozási hely max. 

darab-

szám

kezdőérték – max. érték max. 

darab-

szám

kezdőérték – max. érték

Csavaros kapocs 25 mm²

Meghúzási nyomaték 2 Nmg

1

1

1

3

3

4

4

25 mm2, s

16 mm2, s

10 mm2, sol

  6 mm2, sol

  4 mm2, sol

  2,5 mm2, sol

  1,5 mm2, sol

1

1

1

1

1

1

1

25 mm2, f

16 mm2, f

10 mm2, f

  6 mm2, f

  4 mm2, f

  2,5 mm2, f

  1,5 mm2, f

Rugós kapocs 4 mm²

1

  

1,5 - 4 mm2, sol 1

  

1,5 - 4 mm2, f

Érvéghüvely nélkül; 

a csatlakozási helyet a vezeték bevezetésekor egy 

szerszámmal meg kell nyitni

}
Bevizsgálva 

több, azonos 

keresztmetszetű 

vezeték összekötő 

kapcsaként egyetlen 

áramkörben.

N- és PE-FIXCONNECT® 

rugós kapocstechnika

PE- és N kapcsok névleges 

csatlakozási képessége 

rézvezetőkhöz

N sín áramterhelhetősége: 75 A.  
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Az MSZ EN 61439 szerinti szerelési 

segédletek:

ENYSTAR elosztószekrények 250 A-ig

Mi elosztószekrények 630 A-ig

letölthetők honlapunkról: 

PASSION FOR POWER.PASSION FOR POWER.

Letöltés: www.hensel-electric.de/61439

ÚTMUTATÓ  
Tervezés és összeszerelés az  

MSZ EN 61439 szabványnak 
megfelelően

ENYSTAR elosztótáblák 250 A-ig és  

Mi teljesítmény-elosztótáblák 630 A-ig

www.hensel.huww

Mi-elosztó  k 
Teljesítménykapcsoló berendezések darabvizsgálata

Igazolások / vizsgálatok

* S típusú vizsgálat: szemrevételezés

P típusú vizsgálat: vizsgálat mechanikus vagy elektromos ellenőrző készülékekkel

A védővezetők folytonosságát 

ellenőrizni kell.

3
Nr.

Igazolás

módja
Darabvizsgálat szakaszai

MSZ EN 

61439-1

Szakasz

Vizsgálat 

eredménye
Tesztelő

3 Sz/M

Áramütés elleni véde-

lem és a védőáram-

körök épsége

11.4 Rendben

9 M
Vezetékezés, üzemi 

működés és funkció
11.10 Rendben

Ellenőrizni kell a mechanikus 

működtető elemek, mint pl. 

kapcsolóhajtások, tető- és 

ajtózárak, működőképességét.

Nr.
Igazolás

módja
Darabvizsgálat szakaszai

MSZ EN 

61439-1

Szakasz

Vizsgálat 

eredménye
Tesztelő

4 Sz
Beépített alkatelemek

beszerelése
11.5 Rendben

7 M

Mechanikai működés

(működtető elemek 

hatékonysága)

11.8 Rendben

7

A gyártónak intézkedéseket kell 

előírnia a védettség betartására, 

melyeket végre is kell hajtani.

Ellenőrizni kell, hogy a tokozatok 

és burkolatok a gyártó adatai 

alapján kerültek-e szerelésre.

Nr.
Igazolás

módja
Darabvizsgálat szakaszai

MSZ EN 

61439-1

Szakasz

Vizsgálat 

eredménye
Tesztelő

1 Sz

A burkolatok védettsé-

gi fokozata (szekrény, 

kivezetett hajtások, 

kábelbevezetés)

11.2 Rendben

Darabvizsgálat az MSZ EN 61439-1 szerint
1

A különböző potenciálok közötti 

légköznek nagyobbnak kell 

lenniük, mint a szabvány 1. sz. 

táblázatában megadott értékek. 

10 mm minimális távolságot 

ajánlunk.

A vezetőket szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni kell a kapcsolási 

tervrajznak való megfelelőségre, 

valamint a csavarozott kapcsola-

tokat is szemre kell vételezni.

52
Nr.

Igazolás

módja
Darabvizsgálat szakaszai

MSZ EN 

61439-1

Szakasz

Vizsgálat 

eredménye
Tesztelő

2 Sz/M
Légközök és 

kúszóáramutak
11.3 Rendben

5 Sz/M

Belső villamos 

áramkörök és 

összekötések

11.8 Rendben

6 Sz
Külső vezetőkhöz való 

csatlakozókapcsok
11.7 Rendben

8 M
Dielektromos

tulajdonságok
11.9 >200 MΩ

A szigetelési ellenállás 

ellenőrzését minden áramkörnél 

a  MSZ EN 61439-1 10.9.2 

bekezdésével összhangban 1 

másodperc időtartamban kell 

végrehajtani. A kapcsolókészülék-

kombináció vizsgálati feszültsége 

300–690 V.a.c. névleges 

szigetelési feszültség esetén 

1890 V a.c. Az ettől eltérő 

névleges szigetelési feszültségek 

vizsgálati értékeit a 

MSZ EN 61439-1 8. sz. 

táblázatában találja.

8
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Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Nr.

vizs-

gálat

módja

A vizsgálat szakaszai
MSZ EN 61439-1

hivatkozás

A vizsgálat 

eredménye
Tesztelő

1 Sz
A burkolat védettségi fokozata

(szekrény, kivezetett hajtások, kábelbevezetés)
11.2.

2 Sz/M Légközök és kúszóáramutak 11.3.

3 Sz/M Áramütés elleni védelem és a védőáramkörök épsége 11.4.

4 Sz Beépített alkatelemek beszerelése 11.5.

5 Sz/M Belső villamos áramkörök és összekötések 11.6.

6 Sz Külső vezetőkhöz való csatlakozókapcsok 11.7.

7 M
Mechanikai működés

(működtető elemek hatékonysága)
11.8.

8 M Dielektromos tulajdonságok 11.9.           MΩ

Minden áramkörön 1 s időtartamú üzemi frekvenciájú szilárdsági tesztet 

kell végrehajtani az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.9.2 szakasza szerint. Az 

energia elosztó és vezérlő berendezések névleges szigetelési feszültsége 

a 300–690 V AC tartományban 1890 V. A különböző névleges szigetelési 

feszültségekre vonatkozó tesztértékeket az MSZ EN 61439-1 8. táblázata 

ismerteti.

Tesztfeszültség értékek

          V AC

Alternatívaként a 250 A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel 

ellátott berendezések esetén a szigetelési ellenállás méréssel való igazoló 

ellenőrzése végezhető egy legalább 500 V egyenfeszültségű szigetelési 

ellenállásmérő készülék használatával. Ebben az esetben a vizsgálat 

eredménye akkor megfelelő, ha az áramkörök és a megérinthető vezető 

részek közötti szigetelési ellenállás áramkörönként, ezen áramkörök földhöz 

viszonyított tápfeszültségére vonatkoztatva, legalább 1000 Ω /V.

Szigetelési ellenállás

          Ω/V

9 M Vezetékezés, üzemi működés és funkció 11,10

Sz – Szemrevételezés

M – Mérés vagy mechanikai vizsgálat

Szerelő: ............................................................................. Vizsgáló: ................................................................

Dátum: .............................................................................. Dátum: ..................................................................

Teljesítménykapcsoló- és vezérlő berendezés (PSC),

vizsgálat az MSZ EN 61439-1/-2 termékszabvány szerint.

EN 61439-3 szabvány szerinti, nem szakképzett személyek által kezelt elosztó

vizsgálata az MSZ EN 61439-1/-3 szabvány szerint.

Vevő: ........................................................................................  Vevői rendelés szám: ...................................................

Projekt: ..................................................................................... Gyári szám: .................................................................

Tesztelve:

www.hensel.huww
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Mi-elosztók
Gyártói adatlap

A berendezésgyártó, aki összeszerelte és ellenőrizte az 

teljesítménykapcsoló berendezést, teljes körűen felelős az 

elkészült berendezésért (MSZ EN 61439-1).

A befejezett és vizsgálati jegyzőkönyvvel értékelt 

berendezésen a berendezésgyártó köteles elhelyezni az 

adattábláját. 

Az adattáblának olvashatónak és időtállónak kell lennie.

A Hensel a saját gyártású szekrényeit gyártói adatlappal látja el.

A gyártói adattábla tartalmazza:

- a berendezésgyártó neve és/vagy logója

-  a berendezés típusa, neve vagy gyártási 

azonosítója

- dátum

-  az alkalmazott szabvány pontos megnevezése 

MSZ EN 61439-1/-2

Példa:

Elektro Meister

Musterstraße 123

58764 Musterhausen

Manufacturer: Order

IEC 61439 -
EN 61439 -   Date

20130815

2 01/15

A Hensel a saját gyártású szekrényeire a felsorolt adatokat 

tartalmazó gyártói címkét alkalmazza.
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Megfelelőségi igazolás

(a gyártó ellenőrző listája a szerelésről)

EC megfelelőségi nyilatkozat  3. lap

Bélyegző
Alulírott (gyártó neve)

kijelenti, hogy kizárólagos felelősséget vállal a következő termékre:

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések

(Megjelölés, típus, katalógus- vagy rendelésszám) 

amely megfelel az alábbi szabványoknak és azok előírásai szerint került legyártásra.

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés

   EN 61439-2 szabványnak megfelelő kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés

 EN 61439-3 szabványnak megfelelő, nem szakképzett személyek által kezelt elosztószekrény

A megjelölt termék kielégíti a következő európai direktívák követelményeit:

 LVD 2014/35 EU kisfeszültségű direktíva

   2014/30/EU 

elektromágneses kompatibilitási (EMC) direktíva – például az EN 61439-1 szabványnak megfelelő 

kapcsolóberendezésekben lévő villamos készülékek tekintetében

(CE jelzés feltüntetése*):  (Dátum)

*)  Jól láthatóan helyezze el a kisfeszültségű kapcsolóberendezésen vagy elosztón a gyártó jelzésével együtt úgy, hogy szükség esetén az ajtó 

kinyitása után olvasható legyen.  

           

(kiadás helye és dátuma):  (illetékes személy neve és aláírása vagy ezzel egyenértékű jelölése):

Jelen megfelelőségi nyilatkozattal a gyártó garantálja a felsorolt direktíváknak és szabványoknak való megfelelést.

Jelen megfelelőségi nyilatkozat megfelel a DIN EN 17050-1 jelű, „A gyártói megfelési nyilatkozatra vonatkozó általános feltételek" című 

dokumentumnak.

    Jelölje be a megfelelőt

Letölthető a Gustav Hensel GmbH & Co. KG honlapjáról: www.hensel-electric.de/61439

Megfelelőségi ellenőrző lista  2. lap

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés

  Teljesítménykapcsoló- és vezérlőberendezés (PSC),  

EN 61439-2 szabvány szerinti konstrukció-ellenőrzés

  1. Műszaki dokumentáció 

 

Az LVD 2014/35 EU kisfeszültségű direktíva hatóköre

   A kisfeszültségű kapcsolóberendezések katalógusa és dokumentációi (Fontos tartalom: Az eredeti gyártó 

neve és címe, valamint típusmegjelölés és vonatkozó szabvány. A termék leírása). 

  Az eredeti gyártó összeszerelési és üzembe helyezési utasításai.

  Kapcsolási rajz, elrendezési rajz, alkatrészlista.

     Az MSZ EN 61439-1 szabvány szerinti darabvizsgálat végrehajtása. 

A dokumentáció része a darabvizsgálati jegyzőkönyv (1. lap).

 A 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitási (EMC) direktíva hatóköre

   Az összes elektronikus berendezés és elektronikát tartalmazó eszköz gyártói dokumentációjának műszaki 

kiegészítése (összeszerelési és telepítési utasítások). 

    A berendezés gyártója által kiállított megfelelőségi nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a termék megfelel az 

EMC direktíva előírásainak. A mellékelt dokumentumokban is szerepeltetni kell megjegyzést. 

  2. Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a 3. lapot)

  3. CE jelzés feltüntetése (lásd a 3. lapot)

 A megfelelőségi ellenőrzést végrehajtották.

   

 (kiadás helye/dátuma)     (illetékes személy neve és aláírása vagy ezzel egyenértékű jelölése)

   Jelölje be a megfelelőt 

Bélyegző

Cég:

Azonosító: 

Projekt:

Típus:

Letöltés: www.hensel.hu

  Szakképzetlen személyek általi kezelt  

elosztószekrény EN 61439-3 szabvány  

szerinti konstrukció-ellenőrzés

Megfelelőségi igazolás

CE jelölés

Az elektromos berendezésekre vonatkozó törvények szerint a 

megfelelősség igazolását el kell végezni. Ez igazolja, hogy az adott 

berendezés biztonságos, az aktuális szabályozásoknak megfelelően 

alakították ki és megfelel a szabvány előírásainak.

A berendezésgyártó az elkészült kisfeszültségű berendezésről 

megfelelőségi igazolást állít ki az LVD2014/35EU nak megfelelően.

Végül kiállítható a CE nyilatkozat (3 lap)

www.hensel-electric.de/61439

Ezt egy jegyzőkönyv kitöltésével megteheti a lenti minta szerint.

(2 lap.)

Azután a berendezésgyártó a CE jelölést elhelyezi a berendezésen.

A berendezésgyártó ezzel igazolja, hogy egy új terméket hozott 

létre, amely most már forgalomba hozható!  

CE jelölés feltüntetése kötelező:

Elektro Meister

Musterstraße 123

58764 Musterhausen

Manufacturer: Order

IEC 61439 -
EN 61439 -   Date

20130815

2 01/15

www.hensel.huww
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Mi-elosztók
Megfelelőségi nyilatkozat

Az aktuális EU megfelelőségi nyilatkozatokat megtalálja az interneten az alábbi címen:

www.hensel.hu -> Termékek
Információk
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 Észak-Nyugat-Magyarország
Vér Gábor

Tel.: + 36 30 381-9174

E-mail: ver.gabor@hensel.hu

 Budapest és Dél-Nyugat-Magyarország
Pásztohy Tamás

Tel.:+36-30-966 6374

E-mail: pasztohy.tamas@hensel.hu

 Budapest és Dél-Kelet-Magyarország
Tejfalussy Bence

Tel.: +36-30-525 3601

E-mail: tejfalussy.bence@hensel.hu

 Budapest és Észak-Kelet-Magyarország
Luczek András

Tel.: +36-30-411 7996

E-mail: luczek.andras@hensel.hu

Országos ipari szegmens
Jánosi Dávis

Tel.: +36-30-884 2078

E-mail: janosi.david@hensel.hu

Műszaki információ 
Balázs Ferenc

Tel.: +36-1-278 1087

E-mail: balazs.ferenc@hensel.hu

Ajánlatkérések
E-mail: henselajanlat@hensel.hu

Partner kapcsolattartás 
és információk:



assembled in HUNGARY

Hensel Hungária Villamossági Kft.

H-1225 Budapest

Campona u.1.

Tel.: +36-1-886 4315

Fax: +36-1-886 4311

e-mail: info@hensel.hu

www.hensel.hu
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