
Profesjonalne rozdzielnice fotowoltaiczne

PV
Słoneczne 
perspektywy!
Fotowoltaiczne  
rozdzielnice 
Hensla - korzyści 
dla Ciebie

Systemy elektroinstalacyjne i rozdzielcze nn



Further information see: www.enysun.eu2

Enysun - zarabiaj na tym!
  Fotowoltaiczne systemy z szybkim i bezpiecznym montażem

  Stworzone specjalnie do stosowania w zewnętrznych i wewnętrznych  

instalacjach fotowoltaicznych

 Uporządkowane wizualnie i technicznie

  Kompletny system rozdzielnic i akcesoriów

 Zgodne z wymaganiami IEC 60 364-7-712
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Bezpieczne rozwiązania!

Fotowoltaika
szybkie i bezpieczne instalacje
ENYSUN jest nowym profesjonalnym systemem rozdzielczym 

dla fotowoltaiki produkcji firmy Hensel, który pomaga znacząco 

zredukować koszty projektowania i instalacji.

Inteligentny i kompletny system zawiera wszystko co jest potrzebne 

do łatwego i szybkiego wykonania instalacji. Ponieważ wszystkie  

elementy przygotowane są zgodnie z Twoimi potrzebami można 

przystąpić do szybkiego ich połączenia bezpośrednio na budowie. 

Dodatkowo ENYSUN zawsze zapewnia bezpieczeństwo ponieważ jest 

zgodny z wymaganiemi IEC 60 364-7-712
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PV solar inverter

SPD = Surge protection device

Panele słoneczne PV

Przetwornica

Rozdział energii

SPD = Ochrona przeciwprzepięciowa
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Zarabiaj na tym rynku już teraz!

Słoneczny biznes eksploduje!

W ciągu ostatnich kilku lat rynek fotowoltaiki odnotował wprost fenomenalny wzrost w 

wielu krajach na świecie. Wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Oznacza 

to, że na tym polu elektrycy mogą mieć bardzo dużo pracy. Wykorzystaj zatem szansę 

i zarabiaj na tym lukratywnym i rosnącym rynku.
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Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
ze źródeł słonecznych
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Popyt w Europie

Popyt w USA

Popyt w Azji
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Sprefabrykowane
i przetestowane
Praktyczne rozwiązania

Rozwiązania ENYSUN dają wiele korzyści w trakcie montażu systemów fotowoltaicznych. 

Rozdzielnice są tak sprefabrykowane, aby można je było łatwo i szybko podłączyć. 

Moduły przyłączeniowe paneli słonecznych są w pełni okablowane i wyposażone w 

ochronę przeciwprzepięciową oraz zaciski. Zestawy przyłączeniowe przetwornic choć są 

kompletnie wyposażone, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb na placu 

budowy.

  

Udowodniona i przetestowana jakość firmy Hensel

Wszystkie komponenty systemu ENYSUN spełniają standardy IEC 60 439-1. Jest to możliwe 

dzięki wysokiej jakości produktów zastosowanych w tym systemie. Stosując je możesz zaw-

sze liczyć na ich perfekcyjne działanie. Rozdzielnice ENYSUN zapewniają całkowitą izolację, 

odporność na uderzenia, kurz i wodę (IP 65), promieniowanie UV, temperaturę oraz korozję 

powodowaną przez deszcz, śnieg i lód.
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Praktyczne rozwiązania dla elektrowni słonecznych
DC

AC
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 Prąd nominalny: 30A

 Wytrzymałość izolacji: DC 1000V

  Dla przetwornic do 9kWp; 1~

 Klasa izolacyjności: II  
 Stopień ochrony: IP 65

   Możliwość stosowania na zewnątrz oraz  

w trudnych warunkach 

 Odporność na promieniowanie UV

  Połączenia wtykowe dla wyjść z  

wielu ogniw PV

  Połączenia wtykowe dla przewodów 

odpływowych z przetwornic

  Ochrona przeciwprzepięciowa typ II  

dla elektrowni słonecznych

 Gotowe do podłączenia

  Wyposażone w zewnętrzne uchwyty 

montażowe

Moduły przyłączeniowe paneli słonecznych

Panele słoneczne PV

Przetwornica

Indywidualne 

rozwiązania? 

Skontaktuj 

się z nami!

Rozdział energii
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Praktyczne rozwiązania dla elektrowni słonecznych
DC

AC
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  Dla przetwornic do 7kW 1~ 

dla przetwornic do 21 kW, 3~

  Maksymalny prąd roboczy 30A dla każdej 

przetwornicy 1~, 3~

 Prąd nominalny: 100A, 200A

 Napięcie nominalne: 500V AC 

 Klasa izolacyjności: II 

 Stopień ochrony: IP 65

     Możliwość stosowania na 

zewnątrz oraz w trudnych  

warunkach

 Dostęny jako gotowy zestaw

  Możliwość rozbudowy w każdej 

chwili

Zestawy przyłączeniowe przetwornic

Indywidualne 

rozwiązania? 

Skontaktuj 

się z nami!

Panele słoneczne PV

Przetwornica

Rozdział energii
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  Wytrzymałość izolacji 1000V

  Stopień ochrony: enycase IP66, enyboard IP65

  Materiał: wysokiej jakości poliwęglan (PC)

  Próba rozżarzonego drutu: 960° C wg. IEC 60-695-2-11, UL Subject 94: V-2

 Całkowita izolacja (II klasa izolacyjności) 

 Odporność na udary: IK 08 (5 Joule)

  Odporność na promieniowanie UV: materiał został przetestowany i zakwalifikowany do instalacji narażonych na 

bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych

 Materiał nietoksyczny: bezhalogenowy i bezsilikonowy

  Odporność na korozję wywołaną takimi czynnikami jak deszcz, śnieg i lód

  Pokrywy wyposażone w śruby ze stali nierdzewnej

Przygotowane do wyposażenia w zaciski. Odpowie-

dnie do stosowania w instalacjach zewnętrznych i w 

trudnych warunkach otoczenia

Przygotowane do wyposażenia w aparaty modułowe. 

Odpowiednie do stosowania w instalacjach wewnętrz i 

na zewnątrz budynków

Specjalne produkty Hensla doskonałe do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych

DC
AC

   Puste obudowy zapewniające całkowitą izolację zgodnie z IEC 60 439-1 
 Wykonane z poliwęglanu w stopniu ochrony od IP65 do IP66 

 Odporne na korozję, promieniowanie UV, udary, wodę i kurz 

  Samogasnące, nie rozprzestrzeniające ognia
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  Wytrzymałość izolacji 1000V

  Stopień ochrony: IP65

  Materiał: wysokiej jakości poliwęglan (PC)

  Próba rozżarzonego drutu: 960° C wg. IEC 60-695-2-11, UL Subject 94: V-2, 

  Całkowita izolacja (II klasa izolacyjności) 

  Odporność na udary IK 08 (5 Jouli)

  Odporność na promieniowanie UV: materiał został przetestowany i zakwalifikowany do instalacji narażonych na 

bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych

  Materiał nietoksyczny: bezhalogenowy i bezsilikonowy

  Odporność na korozję wywołaną takimi czynnikami jak deszcz, śnieg i lód

Przygotowane do wyposażenia w aparaty prądu 

stałego do 1000V zgodnie z IEC 60 364 7-712.  

Odpowiednie do stosowania w instalacjach 

wewnętrznych i na zewnątrz budynków

Przygotowane do wyposażenia w aparaty prądu 

stałego do 1000V zgodnie z IEC 60 364 7-712.  

Odpowiednie do stosowania w instalacjach 

wewnętrznych i na zewnątrz budynków

Specjalne produkty Hensla doskonałe do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych

DC
AC

   Puste obudowy zapewniające całkowitą izolację zgodnie z IEC 60 439-1 
 Wykonane z poliwęglanu w stopniu ochrony od IP65 do IP66 

 Odporne na korozję, promieniowanie UV, udary, wodę i kurz 

  Samogasnące, nie rozprzestrzeniające ognia
Indywidualne 

rozwiązania? 

Skontaktuj 

się z nami!
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Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

System obudów z drzwiami do  
rozbudowy

-  bez ścianek zewnętrznych, które dostarczane  

są na zamówienie według potrzebnych ilości

- umożliwiające montaż rozdzielnic do 250A

- stopień ochrony IP 65

- wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu 

- klasa izolacyjności II, 

 -  z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1 (TTA)
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( Wymiary w mm)

Obudowy  
licznikowe

Obudowy z 
szynami

Obudowy 
bezpiecznikowe 
z rozłącznikami 
mocy 

Obudowy z 
rozłącznikami i 
wyłącznikami

Obudowy 
na aparaturę 
modułową

Puste 
obudowy

  4 wielkości obudów:  
270 x 180 mm,  
270 x 360 mm,  
270 x 540 mm i  
540 x 360 mm

   szybki i łatwy montaż w 
większe zestawy

Ściany boczne obu-
dowy mogą być z 
łatwością zamknięte 
za pomocą płyt  
bocznych

Obudowy bez ścianek zewnętrznych, nieograniczone 
możliwości rozbudowy rozdzielnicy do dowolnych roz-
miarów i kształtów

DC

AC
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Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Rozdzielnice  
skrzynkowe Mi 
-  system modułowy umożliwiający rozbudowę

-  do montażu rozdzielnic niskiego napięcia z  

aparatami do 630 A, IP 65

- wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu

- klasa izolacyjności II, 

-  próba typu (TTA) zgodnie z IEC 60 439-1

-  certyfikowany przez ASTA jako TTA zgodnie  

z IEC 60 439-1

Mi pusta skrzynka

Mi skrzynka na aparaturę 
modułową

Mi skrzynka licznikowa

Mi skrzynka wyłącznikowa 
wyposażona w aparat z za-
bezpieczeniem termicznym i 
magnetycznym do 630 A

Rozdzielnice skrzynkowe Mi

  system rozdzielnic modułowych opartych na 
wielokrotności rozmiaru 150 mm 

  5 rozmiarów skrzynek:  
150 x 300 mm,  
300 x 300 mm,  
450 x 300 mm, 
600 x 300 mm i 600 x 600 mm

 do montażu rozdzielnic nn do 630 A z próbą typu

  mogą być także wykorzystywane jako pojedyncze 
skrzynki.
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DC

AC

Rozmiar  
skrzynki

Rozmiar  
skrzynki

Rozmiar  
skrzynki

Rozmiar  
skrzynki

Rozmiar  
skrzynki
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Doborowy serwis pomaga i 

doradza jak powiększyć Twój 

biznes.

Korzystaj z naszej praktycznej 

wiedzy i skutecznie popraw 

swoją konkurencyjność !

Profesjonalne rozdzielnice fotowoltaiczne

Indywidualne 
rozwiązania? 
Skontaktuj 
się z nami!

Hensel Polska Sp. z o. o.

61-248 Poznań
ul. Dziadoszańska 10

tel.: 0-61 / 876-61-46 
tel.: 0-61 / 875-00-31
fax: 0-61 / 879-93-50
e-mail: hpl@hensel.com.pl
www.hensel-electric.pl


