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Golvskåp används där det behövs kraftiga 
konstruktioner, vid installation på golvet eller 
ovanpå en ramkonstruktion. Skåpen kan användas 
som allt från fristående i anslutning till en maskin 
till i komplicerade konfigurationer med flera meter 
kombinerbara paneler. Golvskåpen används  
även för nätverksinstallationer inom industrin  
och till ställverk.

Sortimentet är tillgängligt i flera olika material och 
med tre olika konstruktionstyper och kan anpassas 
till i stort sett alla krav på tillgänglighet. 

Alla konstruktionsvarianter bygger på  
samma plattform och kan anpassas efter  
kundens behov med ett komplett utbud av  
cULus Listed-standardtillbehör. 

Golvskåpen ger maximalt skydd för användare 
och utrustningen inuti tack vare de höga 
kapslingsklasserna: IP 55/56/66 –  
IK 10 enligt EN 60529 och EN 62208. Dessutom 
är Eldons golvskåp certifierade enligt striktast 
möjliga internationella standarder som UL 508A, 
CSA 22.2, GOST och KEMA KEUR. Vi garanterar 
att skåpen är ordentligt testade och uppfyller alla 
säkerhetsbestämmelser.

GOLV 
SKÅP



KOMPAKT KOMBINERBART
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VÄLJ SJÄLV!
Golvskåp

kompakt, 
enkeldörr

IP 66  
TYP 4X, 12, 13  
IK 10

Höjd: 1 400–2 000
Bredd: 600–1 000
Djup: 400

kompakt
dubbeldörr

IP 55/66 
TYP 12, 13, 4X (på begäran)
IK 10 

Höjd: 1 200–2 000
Bredd: 1 200–1 600
Djup: 400

kompakt,  
enkeldörr

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 1 200–2 000
Bredd: 600–1 000
Djup: 300–500

kombinerbar 
enkeldörr

IP 56 
TYP 4X, 12, 13 
IK 10

Höjd: 1 800–2 000
Bredd: 600–1 000
Djup: 500–600

kompakt, 
dubbeldörr

IP 55 
TYP 12, 13 
IK 10

Höjd: 1 200–2 000
Bredd: 1 000–1 600
Djup: 300–500

kombinerbar 
dubbeldörr

IP 55 
TYP 12, 13 IK 10

Höjd: 1 800–2 000
Bredd: 1 000–1 200
Djup: 500–600

kombinerbar 
enkeldörr

IP 56 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 1 800–2 200
Bredd: 400–1 000
Djup: 400–800

enkelvägg

IP 66 
TYP 4X, 12, 13 
IK 10

Höjd: 1 200–1 400
Bredd: 600–1 800
Djup: 400–600

kombinerbar 
dubbeldörr

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 1 800–2 200
Bredd: 800–1 600
Djup: 400–800

dubbelvägg

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 1 200–1 400
Bredd: 600–1 800
Djup: 500–600

kombinerbar 
flänsmontering

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 1 800–2 000
Bredd: 800–1 000
Djup: 400–600

kombinerbart  
19 tum

IP 56 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 11 00–2 200
Bredd: 600–800
Djup: 600–800

EMC

IP 54 
TYP 12 
IK 10

Höjd: 1 800–2 000
Bredd: 400–800
Djup: 600–800

STÅLPLÅT ROSTFRITT STÅL ALUMINIUM GALVANISERAD 
STÅLPLÅT
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Tillbehör som är kompatibla med alla skåpfamiljer

LÅSSYSTEM KABELHANTERINGTAK-/BOTTENPLÅTMONTAGEPLÅTAR DÖRRAR JORDNING19 TUMPROFILER FIXERING LYFTNING

Golvskåp

EN RIKTIG PULSHÖJARE!
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Golvskåp  
Ledord i produktutvecklingen

01 
KORTARE 
MONTERINGSTID

Eldons senaste sammankoppling- 
och montageplåtsfästen med 
snabbfixering minskar monteringstiden 
med 70% så att du kan komma igång 
med arbetet snabbare.

02 
ENMANSINSTALLATION

Använd sidopanelen som exempel. 
Enmansinstallation är ett centralt begrepp 
i vår produktutveckling. Ett annat exempel 
är stödfästet på montageplåtsfästet.

03 
UTMÄRKT SKYDD

Eldon är angelägna att ge alla skåp 
en utmärkt skyddsnivå, och därför 
har alla 316L-skåp silikonpackning för 
bästa möjliga skydd. 

04 
MYCKET STABILA

De senaste sidopanelerna från 
Eldon har en förstärkt profil, den 
innovativa S-böjen och en betydligt 
bättre materialtjocklek. Dessutom 
går installationen snabbare tack vare 
en smart upphängningsdesign som 
gör att sidopanelerna kan hängas 
på skåpet med en unik bockning i 
överkanten på sidopanelen.

05 
UTSEENDE OCH 
KÄNSLA

Våra skåp skiljer sig från mängden 
tack vare den överlägsna designen 
och det slimmade utseendet. 
Låssystemet, hörnutformningen och 
den perfekta slipningen är bara några 
exempel på att vi tagit utseendet till 
nästa nivå.
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Eldon tillhandahåller ett omfattande sortiment med 
väggskåp tillverkade i stålplåt och rostfritt stål (typerna 
304L och 316L) som uppfyller alla miljökrav. Skåpen i 
stålplåt är behandlade med järnfosfat, avsaltade och 
skyddade med en epoxipolyesterbaserad pulverlack, 
RAL 7035, med ytstruktur. Skåpen i rostfritt stål har en 
ytbehandling på 240 korn (i genomsnitt 0,5 mikroner). 

Stabil kryssförstärkt kapslingsstomme i bockad 
kallvalsad stålplåt. Skåpkanterna har en bockad kanal 
som hindrar att vatten ansamlas på packningen. 

Skåpen kan fås med enkeldörr eller dubbeldörr 
och i båda materialen. Det finns även ett panelskåp 
i stålplåt. Enkeldörrarna låses med en-, två- eller 
trepunktslåsning och dubbeldörrarna med ett 
spanjolettsystem med tre låspunkter. Dörrarna har 
en heltät packning i polyuretan och i 316L-skåpen 
i rostfritt stål har dörrarna silikonpackning. Dörrarna 
öppnas inom skåpstommens yttre mått. Därför kan 
skåpen monteras tätt intill varandra utan att dörrarna 
tar i varandra. 

Skåpen kan fästas vid väggen med bultar direkt 
genom bakväggen som skyddas med plastbrickor, 
eller med väggfästen på baksidan som skruvas i från 
skåpet. I båda fallen bibehålls IP/TYPE-klassningarna. 
Skåpen ger maximalt skydd för användare och 
utrustning tack vare den höga kapslingsklassen: IP 66 
– IK 10 enligt EN 60529 och EN 62208 (IP 55 – IK 10 
för skåp med dubbeldörr). 

Eldons sortiment med väggskåp av stålplåt är 
certifierat enligt tillämpliga internationella standarder, 
som UL 508A, CSA 22.2, GOST och KEMA KEUR. 
Vi garanterar att skåpen är ordentligt testade och 
uppfyller alla säkerhetsbestämmelser.

VÄGGMONTERADE  
SKÅP
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Väggmonterade skåp

VÄLJ SJÄLV!

STÅLPLÅT ROSTFRITT STÅL POLYESTER GALVANISERAD STÅLPLÅT

enkeldörr

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 200–1 200
Bredd: 200–800
Djup: 155–400

enkeldörr

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 180–1 400
Bredd: 240–800
Djup: 150–400

dubbeldörr

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 600–1 400
Bredd: 800–1 200
Djup: 300 

dubbeldörr

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 1 000–1 200
Bredd: 1 000–1 200
Djup: 300–400

panel

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 300 
Bredd: 600–1 200
Djup: 300 

enkeldörr med 
inbyggt regntak

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 300–1 400
Bredd: 200–800
Djup: 155–400

enkeldörr med 
hygienisk design

IP 66/69K
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 442–1 425
Bredd: 220–810
Djup: 155–300

kompakt
standarddörr

IP 66  
TYP 4, 4X, 12, 13  
IK 10/07

Höjd: 315–1 035
Bredd: 215–835
Djup: 170–300

kompakt 
transparent dörr

IP 66  
TYP 4, 4X, 12, 13  
IK 10/07

Höjd: 415–1 035
Bredd: 315–835
Djup: 170–300

modulär 
standarddörr

IP 65/54 
TYP 4X, 12, 13 IK 
10/07

Höjd: 500–1 250
Bredd: 500–1 250
Djup: 320

modulär 
transparent dörr

IP 65/54 
TYP 12, 13  
IK 10/07

Höjd: 500–1 250
Bredd: 500–1 000
Djup: 320

galvaniserad 
stålplåt

IP 54 
TYP 12 
IK 10

Höjd: 400–1 000
Bredd: 400–800
Djup: 210–300
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MONTAGEPLÅTAR TÄCKFLÄNSARDÖRRAR JORDNING19 TUM LYFTNINGKABELHANTERINGPROFILER FIXERING SKYDD

VI ÄR ALLA LIKADANA  
PÅ INSIDAN!

Tillbehör som är kompatibla med alla skåpfamiljer

Väggmonterade skåp
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Väggmonterade skåp  
Ledord i produktutvecklingen

01 
BRETT UTBUD AV 
TILLGÄNGLIGA 
STORLEKAR

Eldon har ett brett utbud av skåp i stålplåt 
och i olika standardstorlekar. Det innebär att 
Eldon kan leverera skåp i stålplåt för de flesta 
användningsområden direkt från lager, vilket 
ger kortare leveranstider.

02 
KORTARE 
MONTERINGSTID

Monteringstiden blir betydligt kortare tack vare 
tillbehör som inte behöver bearbetas, till exempel 
interna profiler, 180º gångjärn, dörrkontakter och 
mycket annat.

04 
UTFORMADE FÖR 
SPECIFIKA MILJÖER

Vi har skåp av typen hygienisk design och 
andra modeller för projekt med särskilda krav. 

03 
UTMÄRKT SKYDD

Metallåset gör att dörren inte öppnas 
oavsiktligt, vilket kan hända om kolven 
för dubbelbitslåset går sönder. Det här 
ger ett ökat skydd. Det förbättrade 
spanjolettsystemet gör låsmekanismen 
smidigare och dörrens position mer exakt, 
så att tätningen mellan packningen och 
droppkanten hålls tät.
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Eldons sortiment med kopplingslådor finns i 
olika material som lackerad stålplåt, rostfritt 
stål (typerna 304L och 316L), lackerat 
aluminium, glasfiberarmerad polyester, ABS och 
polykarbonat. De olika materialen har olika grader 
av korrosionsbeständighet, särskilda mekaniska 
egenskaper och ger en specifik grad av isolering. 

Kopplingslådor används till att skydda 
kopplingsdetaljer och kopplingsplintar på fältet.  
De används också för andra ändamål, som skydd 
för styrutrustning på fältet eller inuti en maskin. 

Det här sortimentet av kopplingslådor har 
utformats för att uppfylla den relevanta standarden 
för tomma skåp, IEC 62208. Tack vare den höga 
skyddsgraden IP 66 enligt IEC 60529 och IK 08 
enligt IEC 62262 uppnås maximalt skydd för 
användaren och utrustningen. 

Det finns tre olika utformningar för ABS-
kopplingslådan och kopplingslådan av 
polykarbonat, vilket gör att det går att uppfylla  
de flesta vanliga kundbehov.

Certifiering har erhållits för alla sortiment av Eldons 
kopplingslådor med GOST och EAC för Ryssland 
och andra, vilket gör exporten lättare, särskilt för 
maskinbyggare. Kopplingslådor i stålplåt och 
rostfritt stål har UL-certifiering för USA och CSA  
för Kanada.

Det finns även ett brett utbud av tillbehör för varje 
sortiment med kopplingslådor. Några exempel på 
typiska tillbehör är väggfästen, montageplåtar och 
DIN-skenor för installation av elektrisk utrustning 
och gångjärn som gör det enklare att komma åt 
lådans inre.

KOPPLINGS 
LÅDOR
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Kopplingslådor

VÄLJ SJÄLV!

STÅL ALUMINIUM POLYESTER ABSPOLYKARBONAT

låda i stålplåt

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 08

Höjd: 150–400
Bredd: 150–800
Djup: 80–120

stor låda i ABS

IP 66/67 
IK 06/07

Höjd: 200–400
Bredd: 200–600
Djup: 132

genomskinligt lock  
till stor låda i ABS

IP 66/67 
IK 06/07

Höjd: 200–400
Bredd: 200–600
Djup: 132

låda i 
polykarbonat

IP 66/67 
IK 08

Höjd: 53–230
Bredd: 55–300
Djup: 36–121

stor låda i 
polykarbonat

IP 66/67 
IK 08

Höjd: 200–400
Bredd: 200–600
Djup: 132

genomskinligt lock till 
låda i polykarbonat

IP 66/67 
IK 08

Höjd: 53–230
Bredd: 55–300
Djup: 36–121

genomskinligt 
lock till stor låda  
i polykarbonat

IP 66/67 
IK 08

Höjd: 200–400
Bredd: 200–600
Djup: 132

låda i aluminium

IP 66/67 

Höjd: 45–230
Bredd: 50–600
Djup: 30–180

låda i ABS

IP 66/67 
IK 06/07

Höjd: 53–230
Bredd: 55–300
Djup: 36–121

liten låda i ABS

IP 66/67 
IK 06/07

Höjd: 75–175
Bredd: 125–250
Djup: 75–150

låda i polyester

IP 66/67

Höjd: 75–405
Bredd: 80–560
Djup: 55–120

genomskinligt lock 
till låda i ABS

IP 66/67 
IK 06/07

Höjd: 53–230
Bredd: 55–300
Djup: 36–121

genomskinligt lock 
till liten låda i ABS

IP 66/67
IK 06/07

Höjd: 75–175
Bredd: 125–250
Djup: 75–150

låda i rostfritt stål

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 08

Höjd: 150–400
Bredd: 150–800
Djup: 80–120
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Kopplingslådor  
Ledord i produktutvecklingen

01 
BRETT UTBUD  
AV TILLGÄNGLIGA 
STORLEKAR
Eldon erbjuder en mängd olika 
kopplingslådor i standardstorlekar och 
standardmaterial direkt från lager. Alla 
standardstorlekar och standardmaterial, 
som stålplåt och rostfritt stål, aluminium, 
polyester, polykarbonat och ABS är 
lagerförda för att kunna ge kortast 
möjliga leveranstid.

02 
SYMMETRISKT 
UTFÖRANDE

Stållådornas symmetriska utförande 
gör att du kan montera en 
montageplåt eller DIN-skenor både 
horisontellt och vertikalt, vilket gör att 
det egentligen finns dubbelt så många 
storlekar i samma sortiment.

03 
UTMÄRKT SKYDD

Eldons kopplingslådor har en hög 
skyddsklass, IP 66 för kopplingslådor 
i stål och IP 67 för aluminium, 
polyester, polykarbonat och ABS.

06 
OFÖRLORBARA 
SKRUVAR I LOCKET
 

Skruvarna till locket hålls fast av en 
självlåsande hake som är inbyggd i 
locket. Det är ytterst viktigt så att inte 
skruvarna tappas bort vid installation 
och underhållsarbete på fältet.

05 
KORTARE 
MONTERINGSTID

Skruvarna med kvartsvarvslåsning gör 
att du kan öppna och stänga lådan 
snabbare samtidigt som packningens 
kompression garanteras. 

04 
MATERIAL FÖR 
OLIKA MILJÖER

Sortimentet med kopplingslådor finns 
i flera olika material, bland annat 
lackerad stålplåt, rostfritt stål (typerna 
304L och 316L), lackerat aluminium, 
glasfiberarmerad polyester, ABS och 
polykarbonat. De olika materialen har 
olika grader av korrosionsbeständighet, 
särskilda mekaniska egenskaper och ger 
en specifik grad av isolering.
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Sortimentet med HMI-produkter innefattar PC-skåp, 
kompakta och modulbaserade manöverpulpeter 
samt bärarmssystem med olika skåplösningar.

PC-skåpen är golvskåp och lämpliga för både 
kontor och fabriksmiljöer. Manöverpulpetsortimentet 
finns i både stålplåt och i rostfritt stål, och 
sortimentet med styrutrustning finns i stålplåt 
och aluminium. Eldons HMI-produktsortiment 
kan användas för exempelvis inneslutning av 
styrutrustning, pekskärmar och bildskärmar. 

HMI-sortimentet har utformats för att uppfylla 
standarden för tomma skåp, IEC 62208, med olika 
grader av skydd, inklusive IP 44/54/55 och 66 
enligt IEC 60529, och IK 10 enligt IEC 62262. 

Manöverpulpeterna finns i två olika utföranden, 
kompakta och modulära. Den kompakta modellen 
är tillverkad i ett stycke, och den kombinerbara 
modellen består av tre olika delar: bas, bord och 
övre sektion. 

Styrutrustningen finns i stålplåt och aluminium, 
kompletterat med två sortiment med bärarmssystem 
i aluminium. Bärarmarsystemen byggs ihop i 
moduler och anpassas för de specifika behov och 
tillämpningar som behövs. 

Certifieringen har erhållits med GOST och EAC för 
hela HMI-sortimentet och med UL och CSA för 
manöverpulpeterna, vilket underlättar export, särskilt 
för maskinbyggare. 

De tillgängliga versionerna bygger på samma 
plattform och kan anpassas efter kundens behov 
med samma utbud av standardtillbehör.

GRÄNSSNITT 
MELLAN 
MÄNNISKA  
OCH MASKIN
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Gränssnitt mellan människa och maskin

VÄLJ SJÄLV!

STÅLPLÅT ROSTFRITT STÅL

PC-skåp

IP 44
IK 10

Höjd: 1600
Bredd: 600
Djup: 600-800

manöverpulpet, 
enkeldörr, 
kompakt

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 985
Bredd: 600–1 000
Djup: 400

manöverpulpet
enkeldörr
kompakt

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 985
Bredd: 600–1 000
Djup: 400

manöverpulpet
enkeldörr
modulär

IP 66 
TYP 4X, 12, 13
IK 10

Höjd: 985
Bredd: 600–1 000
Djup: 400

manöverpulpet
enkeldörr
modulär

IP 66 
TYP 4, 12, 13
IK 10

Höjd: 1450
Bredd: 600–1 000
Djup: 985

manöverpulpet
dubbeldörr
kompakt

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 985
Bredd: 1 200–1 600
Djup: 400

manöverpulpet
dubbeldörr
kompakt

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 985
Bredd: 1200
Djup: 400

kontrollpanel
lätt  
bärarmssystem

IP 65 

Höjd: 309-495
Bredd: 395-542
Djup: 200

kontrollskåp
medium  
bärarmssystem

IP 55 
IK 10

Höjd: 300-500
Bredd: 300-600
Djup: 155-210

manöverpulpet
dubbeldörr
modulär

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 1450
Bredd: 1 200–1 600
Djup: 985

manöverpulpet
dubbeldörr
modulär

IP 55 
TYP 12, 13
IK 10

Höjd: 1450
Bredd: 1 200–1 600
Djup: 985
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Gränssnitt mellan människa och maskin 
Ledord i produktutvecklingen

01 
BRETT UTBUD AV 
HMI-PRODUKTER

Eldon har ett omfattande sortiment 
med HMI-produkter som PC-skåp, 
manöverpulpeter och bärarmssystem 
med olika skåplösningar. 

02 
ENMANSINSTALLATION

System med enmansinstallation och 
justerbar inriktning som håller nere 
monteringskostnaderna.

03 
SÄKERHET

PC-skåpen förhindrar oönskad 
åtkomst utifrån och kan endast 
öppnas med en särskild nyckel. 
Sidopanelerna är fästa med interna 
stift istället för skruvar.

04 
KOSTNADSEFFEKTIVA 
KONTROLLSKÅP

Kontrollskåpen är baserade på en 
väggmonterad design med frontplatta i 
aluminium och en bakdörr.

06 
ENKEL 
BEARBETNING

Frontplattorna i aluminium kan tas bort 
vilket gör det enkelt att bearbeta och 
montera HMI-utrustningen.

05 
UTSEENDE  
OCH KÄNSLA

Kontrollpanelen OICP och dess 
anodiserade aluminiumprofiler 
kombinerade med de svarta 
aluminiumhörnen och handtagen ger 
skåpet ett stilrent utseende.
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Det finns två huvudsakliga värmeproblem inuti skåpet:

 � överhettning

 � fukt eller vattenkondens.

Överhettning kan uppstå på grund av avgiven värme i skåpet 
eller på grund av yttre värmekällor. Det här kan leda till minskad 
livslängd för komponenterna och ökad risk för driftstörningar. 
Eldon erbjuder ett brett utbud av kylningslösningar för att 
undvika skadlig överhettning:

 � Luftkonditionering är en effektiv kylningslösning som inte 
kräver att omgivningsluftens temperatur är lägre än den 
önskade temperaturen inuti skåpet. En annan fördel är 
att luftkonditioneringar avfuktar luften inuti skåpet, vilket 
förhindrar kondens.

 � Vortex-kylare är särskilt lämpliga i applikationer 
där arbetstemperaturen är mycket hög och andra 
kylningslösningar inte går att använda på grund av deras 
maximala arbetstemperatur.

 � Värmeväxlare, såsom luft/vattentyper, är perfekta när det 
behövs hög kylningskapacitet och sötvatten är tillgängligt.

 � Filterfläktar är en kostnadseffektiv och lättmonterad 
kylningslösning. De kan användas till alla applikationer där 
den omgivande temperaturen inte medför begränsningar.

En av de största riskerna i ett elskåp är vattenkondens och hög 
luftfuktighet, vilket kan minska livslängden för den elektroniska 
utrustningen. Vatten kondenseras om temperaturen sjunker 
under daggpunkten. 

Eldon har ett brett utbud av värmare för att öka 
lufttemperaturen inuti skåp:

 � små värmare, för små paneler som inte kräver hög 
värmekapacitet

 � medelstora och stora värmare, för stora skåp, där värmen 
som genereras inte är för hög, men där det finns risk för 
kondens på grund av temperaturvariationer under dygnet

 � Fläktvärmare som kan säkerställa en jämn 
värmefördelning i stora skåp utan tillräcklig naturlig  
luftfördelning.

För att öka energieffektiviteten erbjuder Eldon också olika 
styrutrustningar för att få en optimal balans mellan den 
önskade temperaturen och den energi som används:

 � Termostater för temperaturstyrning. Det här är den bästa 
lösningen för skåp med kylnings- eller värmekomponenter 
som inte har egen temperaturstyrning.

 � Hygrostater för kontroll av relativ luftfuktighet. Det här är en 
bra lösning för skåp där det finns en hög risk för kondens, 
eftersom enbart temperaturkontroll inte säkerställer att 
kondens undviks.

Certifieringar som UL, CSA, GOST, med flera, finns tillgängliga 
för att göra det enklare att exportera kompletta skåp.

KLIMAT 
HANTERING
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Klimathantering  
Ledord i produktutvecklingen

01 
STORT 
SORTIMENT MED 
PRODUKTER FÖR 
KLIMATHANTERING

Eldon har en komplett produktportfölj 
med en mängd lösningar för kylning och 
uppvärmning, samt komponenter för 
styrning av temperatur och luftfuktighet.

02 
LÄGRE 
UNDERHÅLLSKRAV

Förångaren med hydrofil  
ytbehandling och längre avstånd 
mellan flänsarna innebär att du inte 
behöver någon filtermatta och att 
underhållskraven blir lägre.

03 
TILLFÖRLITLIGA 
KOMPONENTER

Felfria komponenter som undanröjer 
risken för eventuella fel som kan 
påverka utrustningen i skåpet. 
Motorerna i våra filterfläktar är till 
exempel från EBM-papst.

04 
ENERGISPARANDE

Tack vare de nya komponenterna 
och SEM-tekniken, Smart Energy 
Management, kan du sänka 
energiförbrukningen med upp till 23%. 

06 
PROGRAMVARA 
FÖR 
KLIMATHANTERING

Eldons programvara för 
Klimathantering har avancerade 
funktioner och passar för lösningar 
både inomhus och utomhus. Du får 
hjälp att beräkna värmeavledningen i 
dina skåp komponent för komponent.

05 
SERVICE VÄRLDEN 
ÖVER

Vi har ett serviceformulär online för snabb 
och enkel kommunikation.
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Kabelhantering 
Eldon erbjuder ett brett sortiment av 
kabelgenomföringsprodukter för många olika kundbehov.  
De produkter som erbjuds är indelade i två grupper:

 � kabelgenomföringar

 � kabelflänsar. 

Dessa produkter är tillverkade av högkvalitativa råvaror. 
Tillsammans med den testade och bekräftade höga  
IP-klassningen kan vi garantera tillförlitlig funktion i nästan  
alla miljöer.

Det här kännetecknar Eldons kabelflänsar:

 � traditionella och tillförlitliga CPG-kabelflänsar

 � kostnadseffektiv lösning med den enkla kabelflänsen CES

 � dubbelt skydd med CED-kabelflänsar

 � förbättrad dragavlastning med CAG-kabelflänsar.

Kabelflänsplattorna kännetecknas av:

 � en hög kabelkapacitet med CEP/CEPR-kabelflänsplattor

 � möjlighet att använda redan anslutna kablar med  
CCF-flänsplattor

 � snabb och smidig installation med EHTC-flänsplattorna.

Standardlösningarna uppfyller inte alltid installationskraven 
för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra 
industrier där en hög nivå av renlighet krävs. För den typen 
av installationer tillhandahåller Eldon en speciell produkt, en 
kabelgenomföring med hygienisk utformning, som uppfyller de 
stränga kraven för de här speciella industrierna.

Allmänna tillbehör
Eldons breda sortiment av tillbehör gör det möjligt att uppfylla 
individuella kunders och användares behov inom många 
olika användningsområden. I Eldons sortiment med allmänna 
tillbehör ingår följande produkter:

 � belysningssystem, underlättar när kunderna måste utföra 
underhållsarbete i skåpet och gör det enklare att se 
utrustningen i mörker

 � profiltillbehör som DIN-skenor och monteringsmaterial för 
en enkel installation av elektrisk utrustning inuti skåpet

 � spraylack och rengöringsprodukter som inte bara ger 
skåpet önskat utseende utan även ökar skåpets livslängd

 � jordningstillbehör för säkra jordanslutningar som hjälper 
kunderna att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser  
och -standarder

 � ritnings-/dokumenthållare som är en mångsidig och   
 självhäftande hållare för A4-dokument.

Eldon kan erbjuda olika lösningar med ovan nämnda tillbehör 
för de vanligaste specialbehoven. Belysningsprodukterna 
omfattar både lysrörs- och LED-lampor samt olika kablar för 
alla anslutningar som kan behövas. Vi har även brytare som 
styrs med dörrkontakt, så att lamporna tänds automatiskt när 
dörren öppnas.

TILLBEHÖR
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Kablar och belysning 
Ledord i produktutvecklingen

01 
STORT 
SORTIMENT MED 
PRODUKTER FÖR 
KABELHANTERING

Eldon erbjuder ett stort sortiment med 
produkter för kabelhantering, från enkla 
kabelgenomföringar till täckflänsar för 
kablar med förmonterade kontakter.

03 
KORTARE 
MONTERINGSTID 
PÅ PLATS

Eldon erbjuder även tillbehör som 
minskar arbetskraften som krävs för 
kabeldragning, som täckflänsar med 
knockout, så att du slipper bearbeta 
kabelgenomföringarna  
under monteringen.

02 
KORTARE 
INSTALLATIONSTID

Eldon erbjuder en mängd lampor och 
relaterade tillbehör som gör att du kan 
installera och dra kablar snabbare.

04 

INSTALLERA STORA 
MÄNGDER KABLAR

Med kabelflänsar kan du installera 
flera kablar när utrymmet är begränsat 
eftersom utrymmeskravet minskas med 
upp till 50%.

05 
UTMÄRKT SKYDD

Höga IP-skyddsklasser, upp till IP 67, 
för krävande tillämpningar. 
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