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Általános Szerelési és Telepítési utasítás  

a fogyasztásmérőhelyek kialakításához alkalmazott 

Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz 

 

*A gyártó a fogyasztásmérő szekrényekre vonatkozó elvárt funkció élettartam 

biztosítását a jelen Általános Szerelési és Telepítési utasításban, a hivatkozott Telepítési 

utasításban és a Kezelési és karbantartási utasításban szereplők dokumentáltan 

maradéktalan betartása esetén vállalja. 

 

Általános leírás: 

Az Mi/HB típusú szekrények és tokozatok nagyszilárdságú, ütés- és UV álló, szilikon és 

halogénmentes üvegszálörlemény erősítésű polikarbonátból (PC-GF) készülnek teli, ill. 

átlátszó fedéllel.  

 A szekrények és tokozatok fedelei 

rugós gyorszárakkal rögzíthetőek. A 

fedélzáróknál biztosított a kizárólagos 

őrizet alá vonás lehetősége az ezt 

biztosító elemekkel. A piros színnel jelölt, 

Mi DV VS-L típusú elem az Mi DV LS-XX 

típusú zárósodrony, a kék színnel jelölt, 

Mi DV VS típusú elem az egyedi zárószerkezet – lakat, nem tartozék 

– felszerelésére szolgál. A amennyiben a lakatfül 

átmérője 6 mm, vagy ennél kisebb, akkor a lyukszűkítő 

adapter alkalmazása kötelező. A zárósodronynak az Mi 

DV VS-L elemeken történő áthúzásánál a szűkítő adapter alkalmazása 

kötelező. 

 

A kizárólagos őrizetbevonáshoz végezzük el a következő előkészítő 

lépéseket:  

1. Határozzuk meg az egy kizárólagos őrizetbevonandó 

szekrényeket 

2. Készítsük elő a fogyasztásmérő szekrény tartozékai között 

szereplő, szükséges hosszúságú zárósodronyt 

(Típusszám: – Mi DV LS-XX). 

A kizárólagos őrizetbevonás több módon is 

kivitelezhető: 
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- A kék színű elemnél lyukszűkítő alkalmazásával a rögzítsük a 

zárósodronyt oly 

módon, hogy az 

elemen átbújtatott 

sodronyfülön 

húzzuk át a zárósodronyt, majd 

vezessük azt végig a záróelemeken, 

végül az egyik záróelemnél, praktikusan a kismegszakítókat lezáró 

ablaknál egy lakattal rögzítsük a sodrony másik végét.  

Másik módszer, hogy a zárósodrony két végét – miután a 

záróelemeken áthúztuk azokat – egy lakattal az egyik záróelemnél 

rögzítjük. Alkalmazhatunk kis lakatfül átmérőjű lakatot, de akár 10 

mm átmérőjű lakatfül átmérővel rendelkező lakatot is. 

Az alkalmazott záróelemek, ablakok, fedelek mindegyike alkalmas arra, hogy a 

zárósodronyt átvezessük rajta, vagy nála alakítsuk ki a sodrony végeinek rögzítését. 

 

A méretlen fővezetékbe beépítésre kerülő kismegszakítók és a fogyasztásmérő fej/ek 
kezelhetőségét a fedélre felszerelt csapófedél/ek, ablak/ok vagy ajtó/k 
biztosítja/ák. A beépített készülékek szemrevételezése ellenőrzése az 
átlátszó fedeleken keresztül elvégezhető.  

A szekrények és tokozatok sima, ékes-csapos rögzítésre előkészített 

sima, vagy kikönnyített oldalfalú kialakításúak. 

A plombálás a szekrény belsejében távtartókra rögzített 

fogyasztásmérő szerelőlemezek vagy takarólemezek két átellenes 

sarkán történik. A plombálási helyeket a vonatkozó Rendszerengedély 

tartalmazza.  

A kialakítás biztosítja a plombálható csavarok egyenkénti és több 

plombálási pont összevont plombálását is.  

 

A szereléssel (tervezéssel) kapcsolatban az alábbi néhány általános szempontra hívjuk 

fel a figyelmet: 

A fogyasztásmérő berendezés helyének megválasztása során csak bizonyos határok 

között áll rendelkezésünkre választási lehetőség, hiszen azt a hatályos szabványok 

előírásai, az Elosztóhálózati Engedélyes által kibocsátott Iránytervek és egyéb előírások 

jelentősen behatárolják.  

A telepítési hely meghatározása során különös figyelemmel legyünk arra, hogy a 

fogyasztásmérő berendezés – mind a mérőszekrény, mind a beépített készülékek 

élettartamának növelése érdekében – a tartós, közvetlen napsugárzástól védetten 

kerüljön felszerelésre. 
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A szerelést megelőző feladatok: 

A megvásárolt, előszerelt szekrény/tokozat kicsomagolása után szemrevételezéssel 

ellenőrizzük azok sértetlen állapotát, különös tekintettel a fedélzárókra és ha vannak, a 

kezelő ablakokra. 

Nyissuk ki a szekrény ajtaját, illetve távolítsuk el a szekrény fedelét a rugós gyorszárral 

működő fedélzárók kioldása után. Ehhez lapos 5,5-ös 

csavarhúzót alkalmazzunk. Ennek élét a fedélzáró nyílásába 

illesztve azt benyomjuk, és 90 fokkal elfordítjuk az óramutató 

járásával ellentétes irányban, ezzel a fedélzár oldása 

megtörtént. Amennyiben a szekrény plombálható 

fedélzárókkal is rendelkezik – régebbi telepítés - a nyitást 

megelőzően a piros színű (plombálható kupak) burkolatot fel 

kell hajtanunk, csak így válik lehetővé nyitásuk.   
 

Az ajtó nyitása, illetve a fedél eltávolítása után a 

fogyasztásmérő szerelőlemez, illetve az érintésvédelmi 

takarólemez – régebbi 

telepítés esetén - maszk 

kivétele következik. A 

szerelőlemez rögzítő 

csavarjaihoz csillagfejű (Ph2) 

csavarhúzót/bitet, a 

takarómaszk rögzítő elemeinek kioldásához lapos 5,5-ös csavarhúzót 

alkalmazzunk. A kioldás módját a takarómaszkon a rögzítési pontnál megtalálható ábra 

mutatja. 

A szerelőlemezes kialakítások perforációk, kivágások nélkül kerülnek forgalomba. A 

kismegszakítók fejkivágása, a vezetékátvezetések a szerelőlemezeken, takarólemezeken 

kikönnyítésekkel 

vannak kialakítva. A 

takarólemezeken 

ezek a kikönnyítések a 

lemezek hátoldalán 

találhatóak.  

Ezeket a kikönnyítéseket a szerelési munka előtt a szükséges helyeken és mértékben el 

kell távolítani. 

Az eltávolítás lépései: 

1. Egy szilárd felületre tegyük le a szerelőlemezt, úgy, hogy a hátoldala legyen felfelé 

2. Válasszuk ki az eltávolítandó kikönnyítéseket, kikönnyítés részeket. 

Egy vágóeszköz - éles kés, sniccer - segítségével vágjuk be a kikönnyítések külső 

széleit.  
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A kikönnyítések kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül túlvágjunk a 

kikönnyítésekben. 

3. Újjunkal, ill. csavarhúzó segítségével nyomjuk, ill. üssük ki a kikönnyítések belső 

részét. Ezután a kitört darab könnyen eltávolítható  

4. A kitöréseket a kés segítségével sorjázzuk le, szükség esetén az éleket 

gömbölyítsük le.  

Amennyiben a teljes kikönnyített rész el szeretnénk távolítani, akkor egy határozott 

mozdulattal vágjuk át a kikönnyítésekben lévő gátakat,  

majd a 3 – 5 pontokban leírtak szerint járjuk el a nyílás kialakításakor. 

 

A munka során fokozottan figyeljünk arra, hogy a kezünket ne vágjuk meg. 

 

Ellenőrizzük a szekrény/tokozat belsejében elhelyezkedő alkatrészek meglétét, épségét, 

működőképességét.  
Ellenőrizzük a tartozékok és kiegészítő elemek meglétét, melyeket a vonatkozó 

Rendszerengedély „Anyaglista” táblázata tartalmaz. 

A megadott műszaki tartalomnak megfelelő kialakításhoz szükség lehet opcionálisan 

alkalmazható, valamint egyéb kiegészítő alkatrészek vagy szekrény(ek)/tokozat(ok) 

alkalmazására. Az opcionális elemek listáját a „Rendszerengedély” tartalmazza. Az egyéb 

elemeket ezen dokumentum 18. oldalán található „Kiegészítő elemek és alkatrészek a 

„Hensel” fogyasztásmérő szekrényekhez és tokozatokhoz” megnevezésű táblázatból 

választhatjuk ki.  

A fogyasztásmérő szekrények és tokozatok fővezetéki kapcsokkal 

kerülnek forgalomba. A kialakítások TN-C rendszerű méretlen oldali 

betáplálás fogadására vannak előkészítve. A fővezetéki kapcsoknak 

rendelkezniük kell MSZ EN 61238-1 szerinti CLASS A minősítéssel.  

Egyes esetekben a fővezetéki kapcsok áthelyezésére, pótlólagos 

beszerelésére van szükség, amelyhez a rögzítő kalapsínek a 

szekrényekben és tokozatokban megtalálhatóak. 
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Fogyasztásmérő hely, mérőcsoport összeépítése: 

A fogyasztásmérő helyek és mérőcsoportok összeszerelése során tartsuk be a 

vonatkozó szabványokban, rendeletekben szereplő előírásokat. 

 Az előszerelt szekrényekből és tokozatokból a jelen Szerelési utasítás szerint 

összeépítjük a fogyasztásmérő berendezést, mérőcsoportot. A szekrények és tokozatok 

összeépítése az oldalfalak kialakításának függvényében a  

 

 

 

 

 

       HB WD 2    HB WD 3      Mi WD 2 

 

HB WD 2, HB WD 3 illetve Mi WD 2 összeszerelő készlet alkalmazásával történik.  

A HB WD 2 készlet a sima oldalfalas, a HB WD 3 készlet az ékes-csapos kikönnyítéssel 

ellátott sima oldalfalas, míg az Mi WD 2 készlet a kikönnyítésekkel rendelkező oldalfalak 

egymáshoz történő szerelésekor alkalmazandó. Egy készlet tartalma két szekrény 150 mm-

es, vagy 300 mm-es oldalfalának összeépítéséhez elegendő. A HB WD 2 készlet rögzítő 

csavarokat, a HB WD 3 készlet csavarokat és rögzítő csapokat és ékeket egyaránt 

tartalmaz. Az Mi WD 2 készlet csak rögzítő csapokat és ékeket tartalmaz. Az IP védettséget 

biztosító tömítést mindegyik készlet tartalmazza. A HB WD 2 és HB WD 3 készletek ezen 

túlmenően egy, az összeépítéshez szükséges furatok bejelöléséhez alkalmazandó 

jelölősablont is tartalmaz.  

Amennyiben az oldalfalak összeépítésénél csavaros rögzítést alkalmazunk, akkor az 

oldalfalakat 300 milliméterenként 4 db csavaros kötéssel erősítsük egymáshoz. A csavarok 

meghúzási nyomatéka 2 Nm. A jelölő sablon helyes alkalmazásával biztosítható, hogy a 

rögzítéshez szükséges Ø 5,5 mm átmérőjű furatok megfelelő helyre essenek. Fontos, hogy 

a szerelőlemezes fogyasztásmérő szekrények és tokozatok egymáshoz, ill. a rendszerbe 

tartozó egyéb funkciójú – Pl.: üres, modulkészülékes, stb. - szekrényhez történő építésénél 

figyelemmel legyünk arra, hogy csak egy szekrényoldalnál alkalmazhatunk szerelőlemez 

feletti rögzítést! 

Minden összeszerelésnél alkalmazzuk a készletben található öntapadó tömítést. 

  

A jelölősablon alkalmazása:  

A jelölősablon minden kikönnyítés nélküli oldalfalú szekrény 

egymáshoz történő szerelésénél alkalmazható. Az 

összeszereléséhez szükséges rögzítőfuratok, a vezeték átvezető 

furatok és a vezeték bevezető elemek rögzítő furatainak helyes 

bejelöléséhez alkalmazható. A szekrények/tokozatok 

kialakításának függvényében a jelölősablonon feltüntetettek szerint 

alkalmazzuk az „A”, illetve a „B” jellel ellátott jelölőpontokat. 
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Összeépítés, sima oldalfalú szekrények és tokozatok: 

Helyezzük be a sablont        Jelöljük be az összeépítő furatok helyét 

 

 

Végezzük el a fúrást (Ø 5,5 mm) helyezzük el az öntapadó tömítést 

  
majd csavarozzuk össze a szekrényeket és tokozatokat (meghúzási nyomaték 2 Nm) 

 

 

Összeépítés, csap számára készített kikönnyítéssel rendelkező oldalfalú szekrények és 

tokozatok: 

Üssük ki az összeerősítő nyílásokat a szükséges helyeken. Ehhez lapos 5,5-ös 

csavarhúzót, vagy kiütő szerszámot és kalapácsot alkalmazzunk 
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Amennyiben szükséges és a szekrény rendelkezik ilyennel, törjük 

ki a szekrényfal kikönnyített részét. A kitörés kezdőpontját (képen 

piros pont) piktogram jelöli. Használjunk kalapácsot a munka 

elvégzésére. 

  

 

 

 

 

 

Helyezzük el az öntapadó tömítést, távolítsuk el a fölösleges részeket 

 

 

Helyezzük el a rögzítő csapokat, a rögzítő ékeket, majd üssük az ékeket a helyükre. 

Ehhez lapos 5,5-ös csavarhúzót vagy a kiütő szerszámot és kalapácsot alkalmazzunk. 
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Vezeték átvezető furat(ok) elkészítése sima oldalfalon: 

Jelöljük be a furat helyét.  Előfúrás után végezzük el a fúrást (max. Ø 30 mm) 

   
 

 

A fogyasztásmérő szekrényen – a méretlen és a mért, vezeték, kábel, védőcső –

becsatlakozásokat a telepítési módnak megfelelően alkalmazni kell a megfelelő 

típusú és méretű csatlakozó elemeket. 

(A51 - csőadapter; AKMxx – tömszelence; ívelt csatlakozó xx – gégecső 

adapter)  

A bevezető elemet a szekrény oldalfalára ill. aljára úgy kell felszerelni, hogy az a 

szekrényben/tokozatban plombált térbe kerüljön! Mindegyik csatlakozási módnak 

biztosítania kell a minimálisan IP 44-es védettséget. 

A bevezetők pozícionálását az „A51 – csőadapter” alkalmazásakor a csőadapter 

rögzítőanyában található jelölő kereszt segíti. 

Az A51 csőadapter alkalmazása esetén tartsuk be a hozzá mellékelt képes utasításban 

foglaltakat. 

A csőadapter rögzítésének lépései: 

1. A csőadapter rögzítő anyáját jelölősablonként alkalmazva 

a szekrény oldalán az oldalfal aljához ütköztetve jelöljük be 

a bevezető furat középpontjának helyét.  

2. Készítsük el a 40 mm átmérőjű bevezető furatot. Ehhez 

lépcsős fúró alkalmazását javasoljuk. 

3. Távolítsuk el a rögzítő anyából a jelölőkeresztet. 
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4. Rögzítsük a csőadaptert a tömszelencék rögzítéséhez hasonló módon. 

A Mü-I. 36-os védőcsövet kétféle módszerrel csatlakoztathatjuk az 

adapterhez: 

1. Mü-I. 36-os típusú menet nélküli karmantyú 

alkalmazásával. 

2. A melegen feltágított csővéget kívülről rátolva az adapterre, 

a Mü-I típusú csövek összekötésénél megszokott módon.  

Falon kívüli és/vagy kültéri szerelés esetén ragasztóanyag 

alkalmazása kötelező. A ragasztáshoz PVC ragasztó alkalmazható. 

 

Más csatlakozó elem (AKMxx – tömszelence; SFL xx ívelt csatlakozó – 

gégecső adapter) kiválasztása során legyünk figyelemmel arra, hogy azok 

mérete igazodjon a fogyasztásmérő szekrény kialakításához. A furat 

helyének kijelölésére javasolt a jelölősablon alkalmazása. 

 

 

A fogyasztásmérő szerelőlemez – csoportos mérés - ill. a csatlakozó térrész – egyedi 

mérés - takarólemeze alatt helyezendők el a méretlen oldali kismegszakítók, valamint itt 

találhatóak a fővezetéki elosztó blokkok.  

A fogyasztásmérő készülékek rögzítése a szerelőlemezeken lévő zsákfuratoknál a 

mellékelt önmetsző csavarokkal történik. Az önmetsző csavarok be/kicsavarásához Ph1-es 

csillag csavarhúzó/bit alkalmazása szükséges, megengedett maximális meghúzási 

nyomatéka 1,1 Nm. 

 

 

Karbantartási feladatok elvégzése közben a szerelőlemezes fogyasztásmérő szekrények 

és tokozatok esetében a szerelőlemez a 

szekrényből kiemelve, majd a szekrény méretének 

függvényében a HBMPT készlet egy, vagy két 

rögzítő elemének (nem tartozék) alkalmazásával a 

szerelőlemez a karbantartás idejére rögzíthető. A 

takarómaszkos fogyasztásmérő szekrények és 

tokozatok esetében – régebbi telepítés - a rögzítő 

elemek alkalmazására nincsen szükség. 
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Intézkedések a kondenzvíz képződés csökkentése érdekében: 

Amennyiben a telepítési helyen fennáll a kondenzvíz képződés veszélye (jelentős napi 

hőingadozás; hosszú védőcső csatlakoztatása; stb.), akkor 

intézkedések megtétele szükséges a kondenzvíz képződés 

csökkentése érdekében.  

Ezek a Hensel fogyasztásmérő szekrények és tokozatok 

alkalmazása esetében a következők lehetnek: 

- A telepítési hely célzott kiválasztásával elkerüljük a jelentős napi 

hőmérsékletingadozás kialakulását  

- Un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a szekrények és tokozatok 

legmélyebb pontján 

- Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G 

nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával  

Ezek külön-külön, vagy együttes alkalmazásával a Hensel 

fogyasztásmérő szekrények és tokozatoknál a kondenzvíz képződés 

eredményesen csökkenthető, a kondenzvíz felgyűlése 

megakadályozható. 

1., A telepítési hely célzott kiválasztása 

Amennyiben lehetőség van rá a telepítési hely kiválasztásánál 

részesítsük előnyben a természetes árnyékkal, állandó 

hőmérséklettel, jó szellőzéssel rendelkező telepítési helyeket. 

 

2., Az un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a 

szekrények és tokozatok legmélyebb pontján 

Ehhez készítsünk egy Ø 5 mm átmérőjű furatot a szekrény alsó 

hátsó sarkában úgy, hogy a furat a felrögzítő csavar fészkébe 

vezessen. A módszer hátránya, hogy a membrán megnyitásával 

lehetőség nyílhat darazsak, egyéb bogarak szekrénybe jutására. 

 

3., Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G 

nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával 

A BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek a nyomás kiegyenlítése révén 

biztosítják a megfelelő légcserét a kondenzvíz képződés 

minimalizálásához.  

A nyomáskiegyenlítő elemek IP 54-es védettségűek, az 

esővíz, valamint a darazsak, egyéb bogarak szekrénybe 

történő bejutását megakadályozzák. Egy BM 20G elem 28 

liter (28 000 cm3), egy BM 40G elem 122 liter (122 000 cm3) térfogat 

nyomáskiegyenlítését biztosítja. 

1. Példa: Egy 3-as méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 

45 x 18,5 cm => 24 975 cm3 => 25 liter, tehát 1 db BM 20G elem alkalmazása 

szükséges. 

2. Példa: Egy 4-es méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 60 x 18,5 cm => 

33 300 cm3 => 33 liter, tehát 2 db BM 20G elem alkalmazása szükséges. 
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3. Példa: Egy 6-os méretű szekrény 

befoglaló mérete, centiméterben: 60 x 60 

x 18,5 cm => 66 600 cm3 => 67 liter, 

tehát 1 db BM 40G elem alkalmazása 

szükséges. 

A nyomáskiegyenlítő elemek rögzítése Ø 

20,3 mm, ill. Ø 40,3 mm furatok 

segítségével, ellenanyás rögzítéssel, a 

tömszelencék rögzítéséhez hasonlóan 

történik. A rögzítéshez szükséges furat 

helyének kijelölésére alkalmazhatjuk a jelölősablont. 

 
 

Méretlen vezeték/kábel fogyasztásmérő szekrényekbe történő bevezetése: 

Méretlen vezeték/kábel csatlakoztatásának kialakítását a vonatkozó 
szabványok és az Elosztóhálózati Engedélyesek előírásai szerint kell 
elvégezni. 

Szabadvezeték csatlakoztatásánál a HB3000-U és HB3012-U típusú 
mérőszekrény esetében a szabadvezeték a mérési térrészben elhelyezett 
rögzítő elemhez rögzíthető. A fénykép illusztráció a bal oldalról csatlakozó 
szabadvezeték bevezetését és rögzítését illusztrálja. Alulról történő 
csatlakozás esetén a szabadvezeték a szekrényalj középvonalában kerül 
bevezetésre, majd a rögzítőelemhez való rögzítés után fordul vissza a 
kapocsblokk felé. Jobb oldalról történő csatlakozáskor a kapocsblokk a bal 
oldalra kerül, a szabadvezeték rögzítése a bal oldali bevezetésnél 
ismertetett módon elvégezhető. 
A HB33K0-U és HB33K024-U típusú mérőszekrényeknél a 
szabadvezeték a csatlakozó térrészbe kerül bevezetésre. 
Az illusztráló fényképek a szabadvezeték bevezetési módjára 
mutatnak példákat, a szabadvezeték szerelésére vonatkozólag nem 
minősülnek szerelési előírásnak. 

Kábeles csatlakozásoknál a kialakítások biztosítják a megfelelő méretű helyet és segédelemeket 
a szabályos kábelcsatlakozások kialakításához. A kábeles csatlakozások elkészítésénél a 
kábelszerelési előírások betartása kötelező. 

 
 

Mért vezeték/kábel fogyasztásmérő szekrényekbe történő bevezetése: 

Mért vezeték/kábel csatlakoztatásának kialakítását a vonatkozó szabványok és az 
Elosztóhálózati Engedélyesek előírásai szerint kell elvégezni. 

A kialakítások speciális intézkedések és eljárások nélkül lehetőséget biztosítanak a szabványok, 
előírások maradéktalan betartására. 

 
  



Hensel Hungária Villamossági Kft. 

Általános Szerelési és telepítési utasítás – V04 13 

 

 

Földelési modul alkalmazása: 

A vonatkozó előírásoknak megfelelően telepített földelési modult a 

fogyasztásmérő szekrénybe az adott kialakításnak megfelelően lehet 

csatlakoztatni. A csatlakozás módjáról a Rendszerengedély és a Műszaki 

dokumentáció ad tájékoztatást. 

A rendszerengedélyes kialakítások rendelkeznek a földelő szonda 

csatlakoztatását lehetővé tevő, nem plombált térben elhelyezett csatlakozó 

kapoccsal. A PE vezető bevezetésénél alkalmazzunk tömszelencét. 

A HB3000-U fogyasztásmérő szekrény telepítése során földelő szonda csatlakoztatására 

a DP 9026-U, vagy ezzel megegyező 

kialakítású kábelösszekötő dobozt kell 

alkalmazni. A csatlakozó doboz mind falba 

süllyesztett, mind falon kívüli telepítésre 

alkalmas. Süllyesztett szerelés során 

fokozottan figyeljünk a fedél eltávolíthatóságának megtartására.szerelése során A 16 mm2 

keresztmetszetű „M” típusú PE vezetékek végeit érvéghüvejekkel kell ellátni. Az 

érvéghüvelyek szerelésekor fokozottan figyeljünk a klimpelés megfelelő elvégzésére. 

A védővezető kialakításánál kövessük az MSZ 447:2019 szabvány vonatkozó előírásait, 

különös tekintettel a „4.4. Áramütés elleni védelem” pontba foglaltakat. 

 

 

 Szállítás és tárolás: 

A fogyasztásmérő és az egyéb szekrények és 

tokozatok hullámpapír csomagolással kerülnek 

forgalomba. A csomagoláson az azonosítást lehetővé 

tevő felíratok és egyéb jelzések megtalálhatóak. 

A szekrények és tokozatok 

felhasználásuk előtt száraz, időjárási 

hatásoktól védett helyen, raklapokon, 

polcrendszereken tárolhatóak, eredeti 

csomagolásukban oldalukra állítva, vagy hátoldalukra fektetve rakatolhatóak. 

Szállításuk során a szekrények és tokozatok rögzítéséről 

gondoskodni kell. 

Összeszerelt berendezéseket, mérőcsoportokat 

telepítésükig kizárólag időjárási hatásoktól védett helyen 

szabad tárolni. Négynél több fogyasztásmérő szekrényt 

magába foglaló mérőcsoportok szállítása, tárolása oldalukra állítva, 

megfelelően lerögzítve történjen. A rögzítés során meg kell bizonyosodni 

arról, hogy az összeépítések helyei nincsenek hajlító erőnek kitéve. 
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Telepítési utasítás 

 

A.; Telepítés falba süllyesztve 

Süllyesztve történő szerelés esetén a két részből (fedél és alsórész) álló szekrények és 

tokozatok 110 mm mélységű alsó részének besüllyesztése lehetséges, így a szekrény 

fedele minimum 104 mm-t áll ki a fal síkjából. 

A szekrény szerelését megelőzően ki kell alakítani a 

szükséges méretű falmélyedést, vagy 

szabad nyílást. Ennek mérete a beépítésre 

kerülő szekrény méretét minden oldalon 

minimum 

25-30 mm-rel haladja meg. 

A szekrény mérete a vonatkozó 

Rendszerengedélyon és a katalógusokban 

megtalálható. 

A szekrényt készítsük elő a süllyesztetten 

történő szerelésre: alakítsuk ki a 

vezetékek/kábelek be/ki vezetéséhez a 

csatlakozó szerelvény (csőadapter, 

védőcső, tömszelence) méretének 

megfelelő mennyiségű és méretű nyílást/furatot, majd szereljük fel a csatlakozó szerelvényt. 

A felszerelés során figyeljünk az előírt védettség biztosítására. 

Amennyiben az adott telepítési hely kiválasztásánál nem tudjuk elkerülni a kondenzvíz 

képződés veszélyét, akkor az ismertetett kondenzvíz képződés elleni intézkedések közül 

első sorban az un. „kondenzvíz-membránok” nyitása védelmi intézkedés megtételét 

javasoljuk. 

Az így előkészített szekrényre a végleges rögzítés előtt szereljük vissza a fedeleket, és a 

kötőanyag teljes megkötésének idejére hagyjuk a szekrényen. 

A beépítés során ügyeljünk arra, hogy a szekrény függőlegesen álljon, továbbá arra, hogy a 

fedél illeszkedési felületére semmiféle szennyeződés ne kerülhessen, mert a fedél pontos 

illeszkedése az előírt védettség biztosításának alapvető feltétele. 

A beépítés során tilos olyan kötőanyagot használni, amely a kikeményedés alatt 

térfogatát jelentős mértékben megnöveli – pl. egyes poliuretán habok – mert ezek a 

szekrény deformációját okozhatják, aminek a szekrény nem megfelelő záródása lehet a 

következménye. 

A beépített szekrényről a fedelet ismét levéve a csatlakozó vezetékeket, kábeleket az 

előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a kapcsok vagy készülékek kapcsaira és a 

gyártó által előírt nyomatékkal húzzuk meg a csavarokat. 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 

szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a 

fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemez(ke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása 

befejeződött. 

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát 

távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató 

feliratokkal el kell látni! 
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B.; Telepítés falra vagy fali fülkébe 

Ellenőrizzük azt a falfelületet, ahová az elosztó szekrényt fel kívánjuk szerelni. 

A felületnek függőlegesnek, törésmentesnek, 

simának kell lennie. Egyenetlen falra felszerelt 

szekrény 

megfeszülhet, 

deformálódhat, 

aminek következménye a fedél nem megfelelő illeszkedése 

lehet, így az előírt védettség nem biztosítható. 

A szekrény fedelének leszerelése után jelöljük fel a falra a 

rögzítő elemek számára elkészítendő furatok helyét. 

Sablonként használhatjuk a szekrény 

alsó részét, vagy a szekrény 

hátoldalán található méretek alapján határozzuk meg a rögzítő 

furatok helyeit. A méretekről tájékozódhatunk a "HENSEL - 

Főkatalógus"-ból vagy a - www.hensel.hu – honlapról is. 

A berendezés egyes elemeinek sík felületre, vagy egyedi 

tartószerkezetre történő rögzítése történhet a szekrények  

fedélzáró elemei alatt található rögzítési pontok és Mi AL 40 

rozsdamentes acél felerősítő fülek segítségével. 

A fedélzáró elemek alatt található rögzítési pontot a fedélzáró 

elemek eltávolításával tudjuk hozzáférhetővé tenni. 

 Az Mi AL 40 rozsdamentes acél felerősítő fülek a 

szekrényekhez a fedélzáró elemek alatt található rögzítési 

pontokon a mellékelt csavarokkal rögzíthetők. A rögzítés 

három, a doboz alján található pozicionálók által megadott 

irányban történhet. A felerősítő fülek kialakítása 

lehetőséget biztosít függőleges elhelyezés esetén a 

szekrények felső rögzítési pontjainál a rögzítő csavarok 

előzetes becsavarása után a szekrények felakasztására 

is. Ez után az alsó rögzítő csavarok már egyszerűen becsavarhatók. 

A szekrényeket mindkét esetben a tartószerkezet anyagának (pl.: tömör vagy lyukacsos 

téglafal, beton, fém, stb.) és a rögzítő elem típusának (pl. műanyag fali ék vagy fém dűbel) 

megfelelően kiválasztott Ø 6 mm-es csavarokat alkalmazzunk. Alátétek alkalmazása 

kötelező.  

Először a felső, majd az alsó rögzítőcsavarokat húzzuk meg a rögzítő elem gyártói 

leírásában szereplő nyomatékkal. A meghúzási nyomaték maximális érétke 3 Nm. A 

csavarok meghúzása közben fokozottan ügyeljünk, hogy a szekrényalj ne vetemedjen, ne 

csavarodjon meg. 

Mérőcsoportok elhelyezésénél a rögzítési pontokat úgy kell kialakítani, hogy a 

mérőcsoport minden szekrénye legalább 2 ponton rögzítésre kerüljön a tartószerkezethez. 

A jelölést követően készítsük el a furatokat és helyezzük el a rögzítő elemeket. 

 

 

http://www.hensel.hu/
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Amennyiben a mérőcsoportot, vagy mérőcsoport modulokat Mi MS 2 szerelősínekkel 

kívánjuk a tartószerkezethez rögzíteni – pl. HCS 18 kialakítás -, akkor a következőképpen 

járjunk el.  

Ilyen esetben a tartószerkezet kialakítása olyan legyen, hogy a csoportos mérőhely mögött 

egybefüggő, szilárd, sima, függőleges felületet biztosítson, ami lehetetlenné teszi a mérőhely 

hátoldalához való hozzáférést. Ajánlott tartószerkezet a beton, tégla, vagy hasonló szilárd 

kialakítású falszerkezet.  

 A tartószerkezethez a szerelősínen kiképzett rögzítő nyílások segítségével rögzíthető, 

úgy, hogy a szerelősín végei a padlószintre támaszkodjanak. 

A tartószerkezethez a mérőcsoport modulokat modulonként 

alul és fölül, oldalanként két-két helyen rögzíteni kell. 

Rögzítéshez Ø 8 mm-es csavarokat és fakötésű alátéteket 

alkalmazzunk, így biztosítva a pontos beállítás lehetőségét. 

Válasszunk ehhez a tartószerkezet anyagának megfelelő 

rögzítő „ék”-et (pl. műanyag fali ék vagy fém dűbel). 

A szerelés menete: A mérőhely modulokat támasszuk a telepítési helyen a függőleges 

tartószerkezethez, úgy, hogy a szerelősínek végei a padlószinten álljanak, felületük pedig a 

tartószerkezethez simuljon. Vízmértékkel ellenőrizzük a modul függőleges helyzetét, szükség 

esetén állítsuk függőleges helyzetbe. Jelöljük be a rögzítőcsavarok helyét, majd a modul 

eltávolítása után végezzük el a fúrási és dűbelezési munkálatokat. Ajánlott a rögzítőcsavarok 

előzetes becsavarása és a modul ezekre történő felakasztása a végleges rögzítéshez, hogy 

a modul esetleges csavarozás közbeni előre dőlését megakadályozzuk. Először a felső, majd 

az alsó rögzítőcsavarokat húzzuk meg a rögzítő elem gyártói leírásában szereplő 

nyomatékkal. 

 

Ezután készítsük elő a szekrényt a csatlakozások fogadására. Szereljük fel a kábel 

bevezető tömszelencéket, csőadaptereket. A felszerelés során figyelünk az előírt védettség 

biztosítására. 

Amennyiben az adott telepítési hely kiválasztásánál nem tudjuk elkerülni a kondenzvíz 

képződés veszélyét, akkor az ismertetett kondenzvíz képződés elleni intézkedések közül 

első sorban a levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő 

elemek alkalmazásával védelmi intézkedés megtételét javasoljuk. 

Az így előkészített szekrényt fedele nélkül tegyük a helyére, és a jelöléskor is használt 

fedélzáró furatokon átvezetett csavarok segítségével rögzítsük a tartószerkezetre. 

Végül a csatlakozó vezetékeket, kábeleket az előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a 

kapcsok vagy készülékek kapcsaira és a gyártó által előírt nyomatékkal húzzuk meg a 

csavarokat. 

 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 

szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a 

fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemez(eke)t. Ezzel a mérőhely kialakítása 

befejeződött. 

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát 

távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató 

feliratokkal el kell látni! 
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C.; Telepítés szabadtéren az EM xxx típusú tartószerkezet  

alkalmazásával 

A kábel nyomvonalával párhuzamosan, vagy 

merőlegesen a tartószerkezet alapterületénél 200 

mm-rel nagyobb munkagödröt készítünk. A 

potenciálrögzítő földelő- szonda (nem tartozék) 

leverése és bekötése a vonatkozó 

szabványpontok alapján történjen. 

A tartószerkezetben elhelyezett fogyasztásmérő 

szekrényt előkészítjük a csatlakozó kábelek 

fogadására. 

A csatlakozó kábeleket az előírásoknak 

megfelelően csatlakoztassuk a kapcsok vagy 

készülékek kapcsaira és a gyártók által előírt 

nyomatékkal húzzuk meg a csavarokat. 

A tartószerkezetet állítsuk be a munkagödörbe, 

ügyelve, hogy függőlegesen álljon. A 

tartószerkezet oldalán lévő jelölés meghatározza a 

tartószerkezet beépítési mélységét (Min. 600 mm). 

A beállítás után a talajt rétegenként tömörítve 

rögzítsük a berendezést. 

A fogyasztásmérő szekrény kondenzvíz képződés 

elleni védelmét az alkalmazott nyomáskiegyenlítő 

elemek biztosítják. 

A talaj kipárolgását 80 – 100 mm vastag kiégetett agyag vagy száraz homok réteg 

alkalmazásával kell csökkenteni! 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 

szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat, és szereljük vissza a 

fogyasztásmérő szerelőlemezt, ill. takarólemezt és a fedele(ke)t. Ezzel a mérőhely 

kialakítása befejeződött. 
 

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát 

távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató 

feliratokkal el kell látni 

 

D.; METZ tartószerkezetekre (Doboztartóx tip.) történő szerelés  

Alkalmazható típusok: CHK01; CHK60; CHN02; 

CHN60; DLH230; DLH260 

A tartószerkezeteket a METZ 

MŰVEK Kft. által kiadott szerelési 

utasítások szerint kell szerelni. 
 

 

Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát 

távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató 

feliratokkal el kell látni   
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Kiegészítő információk 

 

1. Hensel kiegészítő elemek listája 
Ssz. Típus Megnevezés Alkalmazás 

1 A 50, A51 Csőadapter 
Vastagfalú védőcső (Mű-I 36) szekrényhez 
történő védett csatlakoztatására 
(ellenanyával és tömítéssel) 

2 AKMxx Tömszelence 
Kábelek szekrénybe történő 
csatlakoztatására, tömített szereléshez 
(metrikus: M12 - M63 méretekben) 

3 BM 20 G Nyomáskiegyenlítő elem 
A kondenzvíz képződés csökkentése 
érdekében tett ellenintézkedésekhez 

4 BM 40 G Nyomáskiegyenlítő elem 
A kondenzvíz képződés csökkentése 
érdekében tett ellenintézkedésekhez 

5 Doboztartóx Metz tartószerkezet Szekrény tartószerkezetre rögzítéséhez 

6 EM 400 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

7 EM 660 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

8 EM 1060 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

9 HBMPxx 
Fogyasztásmérő 
szerelőlemez 

Fogyasztásmérő szekrényhez. Rendeléskor 
kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény 
típusát! 

10 MiTSMK85 
Mágneskapcsoló tartó 
kalapsín 

32A feletti vezérelt méréshez, a 
mágneskapcsoló rögzítésére 

11 
HBxxxx-UFED,                
HBxxxx-CSFED 

Komplett fedél  
Fogyasztásmérő szekrényhez. Rendeléskor 
kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény 
típusát! 

12 HBxxxx-UKIT Átalakító készlet 

Régebbi Hensel fogyasztásmérő szekrény 
szerelőlemezesre történő átalakításához. 
Rendeléskor kérjük megadni a 
fogyasztásmérő szekrény típusát! 

13 
HBWD2, 
MiWD2 

Összeszerelő készlet  
Szerelőlemezes fogyasztásmérő 
szekrényekhez, mérőcsoportokhoz 

14 KKLxx Sorkapocs Összekötő- vagy elosztókapocs 

15 Mi AL 40 
Nemesacél felerősítő 
fülek 

Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok 
rögzítéséhez 

16 MiBZ11 
11 mm-es önmetsző 
rögzítő csavar 

Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 
1-2,5 mm anyagvastagsághoz 

17 MiBZ13 
13 mm-es önmetsző 
rögzítő csavar 

Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 
2,5-4 mm anyagvastagsághoz 

18 MiDBxx Védő tető 
Csapadék és/vagy mechanikai behatás ellen 
történő védelemre a szekrény fölé 

19 MiDSxx 
Távtartó (2db) 
csavarokkal 

Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, 
stb.) szekrényben történő rögzítésére 
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Ssz. Típus Megnevezés Alkalmazás 

20 MiDVPL Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére 
Szerszámos működtetésű - plombálható 

21 MiDVSN Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - kézi 
működtetésű 

22 MiDVSR Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű 

23 MiDVVS Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű – Egyedi zárású 
(lakat – nem tartozék) 

24 MiDVVS-L Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű – lezáró sodrony 
részére 

25 MiDVLS-xx Lezáró sodrony 
Rendeléskor kérjük megadni a szükséges 
hosszúságot! 

26 
HBEPxxxx-U, 
HBEPxxxx-CS 

Érintésvédelmi 
takarólemez 

Rendeléskor kérjük megadni a szekrény 
típusát! 

27 MiEP11-1 
Érintésvédelmi 
takarómaszk 
kismegszakítókhoz 

150x300 mm méretű szekrényekhez, 
fogyasztói készülékekhez 

28 MiKL06-V 
6 modulos kezelő ablak, 
egyedi zárási 
lehetőséggel 

Kezelést igénylő készülékek működtetésére 

29 MiKL12-V 
12 modulos kezelő ablak, 
egyedi zárási 
lehetőséggel 

Kezelést igénylő készülékek működtetésére 

30 MiMPxx Szerelőlemez 
Fogyasztói készülékek (pl.: sorkapocs, 
kismegszakító, stb.) szekrényben történő 
rögzítésére 

31 MiSAx Porvédő borítás Fedélzáró elemek takarására 

32 MiSF Zsanéros ablak 
A fogyasztásmérő fej kezelésére, készülékkel 
történő kiolvasására 

33 MiTSxx Készüléktartó kalapsín 
Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, 
stb.) szekrényben történő rögzítésére 

34 MiW Betekintő ablak Szabadtéri szekrényhez 

35 MiW0200 Tömítés 
Szekrények közötti IP védettség 
megtartásához 

36 MiZRx Magasító keret Fogyasztásmérő szekrényhez 

37 DP 9026-U 
Földelő szonda 
csatlakozó doboz 

HB3000-U fogyasztásmérő szekrényhez 

38 VECS-xxx-U Vezeték-egységcsomag 

Fogyasztásmérő szekrények jelölő 
számozott, érvéghüvelyezett, méretlen oldali 
vezetékezésére Rendeléskor kérjük megadni 
a fogyasztásmérő szekrény típusát! 

39 FECS-U Felirati egységcsomag 

Felirati egységcsomag a mérőhely(ek) 
funkcionális egységeinek a telepítés során 
történő előírt tájékoztató feliratokkal való 
ellátására. 

40 HBMPT 
Szerelőlemez tartó 
készlet 

Karbantartási munkákhoz. Alkalmazása a 
Szerelési és Telepítési Utasítás szerint 

41 Mi MS 2 
Perforált acélprofil 
tartószerkezet 

Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok 
rögzítéséhez  

 



Hensel Hungária Villamossági Kft. 

Szerelési és telepítési utasítás – V04 20 
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