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Gestão de cabos

A Eldon oferece uma vasta gama de produtos de 
entrada de cabos para satisfazer os vários requisitos 
dos clientes. Os produtos oferecidos estão divididos 
em dois grupos:

 � Passa-cabos;

 � Placas passa-cabos de entrada.

Estes produtos são fabricados com matérias-primas 
de alta qualidade. Em conjunto com a elevada 
classificação IP testada e confirmada, os produtos 
possibilitam a garantia de um desempenho fiável em 
praticamente qualquer ambiente. 

Algumas características dos passa-cabos:

 � Passa-cabos CPG tradicionais e fiáveis;

 � Solução económica com o passa-cabos 
simples, CES;

 � Proteção dupla com os passa-cabos CED; 

 � Alívio de tensão melhorado com os passa-
cabos CAG.

As placas passa-cabos são caracterizadas por:

 � Uma elevada densidade de cabos com as 
placas passa-cabos de entrada CEP/CEPR;

 � A possibilidade de utilizar cabos já ligados 
com as placas passa-cabos CCF;

 � Instalação rápida e simples com as placas 
passa-cabos EHTC.

Nem sempre as soluções padrão satisfazem os 
requisitos de instalação para indústrias como 
a indústria alimentar e de bebidas, a indústria 
farmacêutica, entre outras, onde se exige um 
elevado nível de limpeza. Para estes tipos de 
instalação, a Eldon tem um produto dedicado, o 
passa-cabos de design higiénico CGHD (consulte o 
capítulo Design higiénico em armários de montagem 
na parede), que foi concebido para cumprir os 
rigorosos regulamentos destas indústrias.
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Aplicação típica | Passa-cabos

Construção 

Processos de fabrico 

Indústria alimentar e de bebidas 

Petróleo e gás

A forma tradicional de instalação de cabos em armários no terreno é através da utilização de passa-cabos, uma solução económica que 
permite conceber a configuração de cabos necessária, tendo também em conta o posicionamento exigido. 
A Eldon pode tratar por si dos trabalhos mecânicos dos armários, evitando assim a realização de trabalhos adicionais. 
Os diferentes passa-cabos disponíveis oferecem a solução mais apropriada, dependendo dos requisitos da instalação, tornando possível 
conceber o armário na forma mais económica.

Bomba para a indústria vinícola

O armário em poliéster UCP foi escolhido para alojar o painel de controlo 
numa bomba, utilizada para a transferência de líquidos durante o processo de 
produção de vinho. Uma vez que se trata de uma máquina móvel, aplicam-se 
requisitos mecânicos elevados para os cabos que saem do armário. A solução 
escolhida para esta aplicação foi os passa-cabos tradicionais CPG, que 
proporcionam um excelente alívio de tensão e uma classificação de proteção 
muito elevada (IP68), vantagens fundamentais para a utilização exterior da 
máquina.

Painel de controlo PLC

O PLC controla o processo de fabrico industrial e muitos cabos vêm de 
diferentes áreas. Devido ao ambiente rigoroso, estes cabos estão protegidos 
com tubos e necessitam de ser agrupados de acordo com a sua localização 
no armário. Foram escolhidos os passa-cabos tradicionais que permitem que 
vários cabos passem pelo mesmo passa-cabos. Com esta solução, os cabos 
ficam completamente protegidos, mesmo fora do armário.
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Aplicação típica | Passa-cabos

Construção 

Processos de fabrico 

Indústria alimentar e de bebidas 

Petróleo e gás

A forma tradicional de instalação de cabos em armários no terreno é através da utilização de passa-cabos, uma solução económica que 
permite conceber a configuração de cabos necessária, tendo também em conta o posicionamento exigido. 
A Eldon pode tratar por si dos trabalhos mecânicos dos armários, evitando assim a realização de trabalhos adicionais. 
Os diferentes passa-cabos disponíveis oferecem a solução mais apropriada, dependendo dos requisitos da instalação, tornando possível 
conceber o armário na forma mais económica.

Bomba para a indústria vinícola

O armário em poliéster UCP foi escolhido para alojar o painel de controlo 
numa bomba, utilizada para a transferência de líquidos durante o processo de 
produção de vinho. Uma vez que se trata de uma máquina móvel, aplicam-se 
requisitos mecânicos elevados para os cabos que saem do armário. A solução 
escolhida para esta aplicação foi os passa-cabos tradicionais CPG, que 
proporcionam um excelente alívio de tensão e uma classificação de proteção 
muito elevada (IP68), vantagens fundamentais para a utilização exterior da 
máquina.

Painel de controlo PLC

O PLC controla o processo de fabrico industrial e muitos cabos vêm de 
diferentes áreas. Devido ao ambiente rigoroso, estes cabos estão protegidos 
com tubos e necessitam de ser agrupados de acordo com a sua localização 
no armário. Foram escolhidos os passa-cabos tradicionais que permitem que 
vários cabos passem pelo mesmo passa-cabos. Com esta solução, os cabos 
ficam completamente protegidos, mesmo fora do armário.

Várias possibilidades de instalação

Os vários passa-cabos disponíveis têm diferentes sistemas de instalação, que permitem uma 
montagem rápida e fácil a partir de um lado, por exemplo, as CAG, CED e CES, ou uma 
fixação mais forte e segura com uma porca interna para a CPG.

Ampla variedade de soluções

A Eldon disponibiliza quatro tipos diferentes de passa-cabos para dar resposta a qualquer 
requisito de instalação: vários materiais (TPE, poliamida, EPDM), alívio de tensão diferente 
(moderado na CES de proteção simples a muito elevado na CPG tradicional).

Vedação da membrana

A abertura do cabo é vedada até a membrana ser empurrada, permitindo transportar a 
máquina ou armário sem qualquer risco de entrada de pó ou água no armário, bem como 
sem a necessidade de utilizar acessórios adicionais, tais como bujões cegos.

Solução de joystick

A CES é uma solução económica, com uma manga que fecha hermeticamente em redor do 
cabo, permitindo que este seja movido como um joystick, mantendo a classificação IP67.
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Bucins, CPG

Descrição: Bicins para abos. Excelente para aliviar a tensão, do mesmo, 
proporcionando maior proteção do IP. As porcas de segurança de 
plástico para fixação estão incluídos na entrega.

Material: Corpo em poliamida PA6 e vedação em neoprene.

Resistência à 
temperatura:

-20ºC até +100ºC.

Inflamável: V-2 de acordo com UL94.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 68 até 5 Bar.

Porca Secção do cabo Quant. embalagem Ref.

M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12

M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16

M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20

M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25

M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32

M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40

M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50

M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63
CPG, Passa-cabos, em plástico, , Passa-cabos, em plástico, CPG
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Proteção simples de entrada  
de cabos, CES

Descrição: Simples anilha fabricada em borracha. A instalação não requer 
ferramentas. O "pushout" membrana é um selo permanente até que 
seja perfurado por um cabo ou tubo. o IP é garantido. É equipado com 
uma "meia" que fecha  em volta do cabo e permite que ele seja movido 
ao redor como um "joy-stick" na abertura, sem comprometer o IP, 
por isso funciona muito bem com os cabos passando por um ângulo. 
Apropriado para furos em materiais de 0,5 a 4,5 mm de espessura.

Material: TPE (elastômero termoplástico), livre de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-50ºC até +125ºC.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 67.

A A1 A2 Métrico Diámetro Diametro do 
cabo(mm)

Diametro furo 
(mm)

Quant. 
embalagem Ref.

11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16

11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20

11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25

11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32
CES, Passa-cabos, proteção simples, , Passa-cabos, proteção simples, CES

Diameter

 H
  H

2 
 H

1 

Hole diameter

Front view Side view

Cut-out

Vista Frontal

Corte

Vista Lateral

Hole diameter

Diámetro

A

A

A
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Entrada de cabos dupla proteção, CED

Descrição: A anilha de borracha é muito simples de usar. A instalação não requer 
ferramentas, o que significa menor custo de trabalho. O "pushout" 
membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo 
ou um tubo. Apropriado para furos em materiais de 0,5 a 4 mm de 
espessura.

Material: EPDM, livre de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-40ºC até +110ºC.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 67.

A A1 Métrico Diámetro Diametro do 
cabo(mm)

Diametro furo 
(mm)

Quant. 
embalagem Ref.

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12

17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16

20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20

21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25

24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32

29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40

34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50
CED, Passa-cabos, proteção dupla, , Passa-cabos, proteção dupla, CED

 Diameter 

 H 

 H1 

 Hole diameter 

Front view Side view

Cut-out

Vista Frontal

Corte

Vista Lateral
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A
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Entrada de cabos de ancoragem, CAG

Descrição: Ilhó de dois componentes com o selo da membrana e ancoragem 
do cabo. A instalação não requer ferramentas, é auto-ajuste à sua 
espessura das paredes circundantes e clique com o botão fixo no 
lugar. Devido ao seu design compacto que se estende apenas 5.7 
mm fora do recinto em que está montado. O "pushout" membrana é 
um selo permanente até que seja penetrado por um cabo ou um tubo. 
Apropriado para furos em materiais de 0.7 a 3 mm de espessura.

Material: TPE e polyamida 66, livre halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-20ºC até +125ºC.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 67,65, prova de água.

Quantidade por 
embalagem:

50 Peças.

A A2 Métrico Diámetro Diametro do 
cabo(mm)

Diametro furo 
(mm) Ref.

17-20 5.7 M20 34-37 7-11 20.5 CAG20

17-20 5.7 M25 39-42 7-13 25.5 CAG25
CAG, Passa-cabos, com ancoragem, , Passa-cabos, com ancoragem, CAG

 Diameter 

 H
 

 H
2 

Front view Side view

Cut-out

Vista Frontal
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Hole diameter

Diámetro

A

A
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Aplicação típica |  
Tampão de drenagem

Processos de fabrico 

Construtores de máquinas 

Aerogeradores

Em muitas aplicações de armários, o número e tamanho dos cabos que entram e saem é desconhecido durante a montagem do painel. 
Por exemplo, o número de cabos pode variar em máquinas que, apesar de terem as mesmas funcionalidades, estão instaladas em lugares 
diferentes. A placa passa-cabos é uma solução perfeita, pois fornece vários números e tipos de aberturas, que permanecem fechadas até 
serem utilizadas no terreno. 
As placas passa-cabos podem oferecer vantagens interessantes em diferentes situações; por exemplo, quando a área disponível para 
entrada e saída de cabos é limitada e o número de cabos é bastante elevado, as placas passa-cabos podem oferecer uma densidade de 
cabos mais elevada do que as soluções tradicionais.

Painel de controlo da máquina

A ligação da máquina no terreno requer várias configurações de cabos, 
dependendo do processo de fabrico. É também essencial ter a possibilidade de 
modificar a configuração, para se adaptar a requisitos futuros. 
Para dar a melhor resposta a esta situação, a solução adotada foi a placa 
passa-cabos CEP. A placa passa-cabos escolhida tem a vantagem de permitir 
que, mesmo após a instalação dos cabos, os orifícios sejam facilmente vedados 
outra vez, removendo simplesmente o cabo, se uma configuração futura assim 
o exigir. Para a instalação da placa passa-cabos, é necessário um corte, que 
pode facilmente ser feito nas nossas placas passa-cabos amovíveis padrão, 
fornecidas com a maioria dos armários de montagem na parede.

Painel de controlo do processo de fabrico

É habitual haver uma grande quantidade de cabos entre o terreno e o armário 
nos painéis de controlo dos processos de fabrico. Uma vez que o espaço 
disponível para a entrada e saída dos cabos no armário é limitada em muitas 
situações, temos uma elevada densidade de cabos na parte inferior do 
armário. Para resolver este problema neste painel utilizámos diferentes placas 
passa-cabos CEP, que aumentam bastante a capacidade de cablagem.
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Aplicação típica |  
Tampão de drenagem

Processos de fabrico 

Construtores de máquinas 

Aerogeradores

Em muitas aplicações de armários, o número e tamanho dos cabos que entram e saem é desconhecido durante a montagem do painel. 
Por exemplo, o número de cabos pode variar em máquinas que, apesar de terem as mesmas funcionalidades, estão instaladas em lugares 
diferentes. A placa passa-cabos é uma solução perfeita, pois fornece vários números e tipos de aberturas, que permanecem fechadas até 
serem utilizadas no terreno. 
As placas passa-cabos podem oferecer vantagens interessantes em diferentes situações; por exemplo, quando a área disponível para 
entrada e saída de cabos é limitada e o número de cabos é bastante elevado, as placas passa-cabos podem oferecer uma densidade de 
cabos mais elevada do que as soluções tradicionais.

Painel de controlo da máquina

A ligação da máquina no terreno requer várias configurações de cabos, 
dependendo do processo de fabrico. É também essencial ter a possibilidade de 
modificar a configuração, para se adaptar a requisitos futuros. 
Para dar a melhor resposta a esta situação, a solução adotada foi a placa 
passa-cabos CEP. A placa passa-cabos escolhida tem a vantagem de permitir 
que, mesmo após a instalação dos cabos, os orifícios sejam facilmente vedados 
outra vez, removendo simplesmente o cabo, se uma configuração futura assim 
o exigir. Para a instalação da placa passa-cabos, é necessário um corte, que 
pode facilmente ser feito nas nossas placas passa-cabos amovíveis padrão, 
fornecidas com a maioria dos armários de montagem na parede.

Painel de controlo do processo de fabrico

É habitual haver uma grande quantidade de cabos entre o terreno e o armário 
nos painéis de controlo dos processos de fabrico. Uma vez que o espaço 
disponível para a entrada e saída dos cabos no armário é limitada em muitas 
situações, temos uma elevada densidade de cabos na parte inferior do 
armário. Para resolver este problema neste painel utilizámos diferentes placas 
passa-cabos CEP, que aumentam bastante a capacidade de cablagem.

Densidade de cabos elevada

Em espaços limitados, as placas passa-cabos são a melhor solução. As placas passa-cabos 
CEP/CEPR oferecem uma solução de economia de espaço de até 50%, em comparação 
com os passa-cabos tradicionais.

Fixação sem ferramentas

As diferentes placas passa-cabos estão prontas a instalar sem recurso a ferramentas, as 
CEP, CEPR e CCF com um sistema de encaixe e a EHTC com parafusos de fixação rápida, 
presos apenas por pressão. Estas funcionalidades, juntamente com o corte padrão exigido, 
tornam a montagem fácil e rápida.

Grau elevado de proteção

Elevada proteção IP até IP 65 e até IP 54 para cabos pré-montados com conectores. Esta 
proteção elevada é mantida mesmo que os cabos não sejam instalados até o armário ser 
ligado no terreno.

Para todas as aplicações

A Eldon oferece uma solução apropriada para qualquer tipo de cortes (redondos, FL21e 
outros) para cabos com terminais ou conectores e para diferentes níveis de alívio de tensão 
necessários.
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Entrada de cabos, CEP

Descrição: Entrada de cabos de plástico para instalações rápidas, económicas 
e sem ferramenta .Selagem integrada. Para snap-in de fixação e / ou 
aparafusar. Snap-in funciona o sistema em espessuras de 1,4 a 2 mm. 
Altura da instalação: 15,5 mm.

Material: Poliamida, e selagem fabricado em TPU/NBR/EPDM, livre de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-30ºC até +70ºC.

Inflamável: V-0 de acordo com UL94.

Acabamento: Preto.

Protecção: IP 65.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça.

Nº de tampas de cabos (mm)

3-6 4-8 5-9 8-12 9.5-16 14-20 Ref.

4 - 4 - - 3 CEP2411

- - - 12 - - CEP2412

6 - 4 - 4 - CEP2414

- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422

- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429
CEP, Placa passa-cabos, , Placa passa-cabos, CEP
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Entrada de cabos redonda, CEPR

Descrição: Entrada de cabos de plástico para instalações rápidas, económicas 
e sem ferramenta .Selagem integrada. snap-in de montagem e fixada 
com uma porca. Snap-in funciona em sistemas com espessuras de 1,4 
a 2 mm. Altura da instalação: fora de 9 mm, e 24-25 por dentro.

Material: Poliamida, e selagem fabricado em NBR/EPDM live de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-30ºc até +90ºc.

Inflamável: V-0 de acordo com UL94.

Acabamento: Preto.

Protecção: IP 65.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça.

Nº de tampas de cabos (mm)

A1 A2 Diámetro Diametro 
furo (mm) 3-5 3 - 6,5 6-10 Ref.

9 24 58 50.5 - 7 1 CEPR5008

9 25 71 63.5 19 - - CEPR6319
CEPR, Placa passa-cabos, redonda , , Placa passa-cabos, redonda , CEPR

 D
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Entrada de cabos conectada, CCF

Descrição: Entrada de cabos de plástico para instalações rápidas, económicas e 
sem ferramenta, equipados com conectores. Selagem integrada. Para 
snap-in de montagem e fixada com uma porca. Snap-in funciona o 
sistema em espessuras de 1,5 a 2 mm. Altura da instalação: 14 mm. 
Ele tem dez aberturas  com dez  entradas de cabo CCG. Se não é 
necessário o uso de todas entradas de cabos,  deve ser utilizado um, a 
fim de manter a classificação IP.

Material: Poliamida, livre de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-40ºc até +140ºc.

Inflamável: V-0 de acordo com UL94.

Acabamento: Preto.

Protecção: IP 54 com anilhas e cabos adequados.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça.

Nº de tampas de cabos Ref.

10 CCF2410
CCF, Placa passa-cabos, para cabos ligados, , Placa passa-cabos, para cabos ligados, CCF
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Entrada de cabos, CCG

Descrição: Montado em conjunto com a placa de entrada de cabos CCF, anilha 
CCG são usados para facilmente encaminhar os cabos equipados com 
conectores. A anilha é posicionada ao redor do cabo e é equipada com 
ganchos de retenção que se ancoram na placa de prensa cabos CCF. 
Alívio de tensão é conseguido usando uma braçadeira simples

Material: Borracha termoplástica, livre de halogênio.

Resistência à 
temperatura:

-40ºC +80ºC.

Inflamável: Hb de acordo com UL94.

Acabamento: Preto.

Protecção: IP 54 com chapa entrada de cabos.

Quantidade por 
embalagem:

10 peças.

Diametro do cabo(mm) Ref.

0 CCG00

3-4 CCG03

4-5 CCG04

5-6 CCG05

6-7 CCG06

7-8 CCG07

8-9 CCG08

9-10 CCG09

10-11 CCG10

11-12 CCG11

12-13 CCG12

13-14 CCG13

14-15 CCG14

15-16 CCG15
CCG, Placa passa-cabos, ilhós para passa-cabos CCF, , Placa passa-cabos, ilhós para passa-cabos CCF, CCG

21
10.5

9.
3

25 2.
2

12
26

15
11

11

20

8

Vista Frontal

Vista inferior

Vista Lateral

Diâmetro cabo
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Entrada de cabos plástica, EHTC

Descrição: Tampa de saída apropriada para direcionar por meio de umas pequenas 
tibulações, os cabos que estão ligados ao armário. Para instalar 
directamente na tampa adaptadora AFA02/AFA03/AFA04.

Material: Diferentes tipos de polimeros reforçados com uma chapa de aço.Livre de 
halogéneos e resitente a UV

Protecção: Cumpre IP 65.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por 
embalagem:

1 Unidade com acessórios de montagem.

Tamanho Ref.

FL21 EHTC2125G

FL21 EHTC213G

FL21 EHTC2135G

FL21 EHTC2150G

EHTC, Placa passa-cabos, FL21 de plástico, , Placa passa-cabos, FL21 de plástico, EHTC
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Kabel / Slange diameter (mm) EHTC2125G EHTC213G EHTC2135G EHTC2150G

5-7 4

6-10 4

6-14 3

7-12 12

7-13 49

8-14 / 7-10 16

10-14 16

12-18 2

14-20 / 5-10 4

15-25 1

17-32 1

20-26 / 12-15 1

24-54 2

30-59 1
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