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Kabelhantering

Eldon erbjuder ett brett sortiment av 
kabelgenomföringsprodukter för att uppfylla många 
olika kundkrav. 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, gör dessa det 
möjligt att garantera tillförlitlig prestanda i nästan alla 
miljöer.

Några kännetecken för kabelflänsarna:

 � 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 dessa typer 
av installationer tillhandahåller Eldon en speciell 
produkt, kabelgenomföringen CGHD med hygienisk 
utformning (se Hygienisk utformning i kapitlet 
Väggskåp) som uppfyller de stränga kraven för dessa 
industrier.
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Kabelhantering
Kabelgenomföring  

 

Vanliga användningsområden | 
Kabelflänsar

Byggnader 

Tillverkningsprocesser 

Livsmedel 

Olja och gas

Det traditionella sättet att dra kablar i skåp är att använda kabelflänsar, en kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att utforma den 
kabelkonfiguration som behövs, och samtidigt beakta den nödvändiga positioneringen. 
Eldon kan ombesörja bearbetningen av skåpet åt er, för att tillgodose era behov. 
Med de olika kabelflänsarna kan man skapa den mest lämpliga lösningen, beroende på installationskraven, som gör det möjligt att utforma 
skåpet på det mest kostnadseffektiva sättet.

Pump för vinindustrin

UCP-skåpet i polyester valdes för att innehålla kontrollpanelen till en pump 
som används för att överföra vätskor under vintillverkningsprocessen. Eftersom 
detta är en mobil maskin gäller höga mekaniska krav för kablar utanför 
skåpet. Den valda lösningen för denna applikation var de traditionella CPG-
kabelgenomföringarna. De ger utmärkt dragavlastning och har en mycket hög 
skyddsklass (IP68), vilket är viktiga fördelar vid utomhusbruk.

PLC-kontrollpanel

PLC:n kontrollerar tillverkningsprocessen och många kablar kommer från olika 
områden. På grund av den tuffa miljön är dessa kablar skyddade med rör. De 
måste också ordnas i grupper utifrån deras placering inuti skåpet. Man valde de 
traditionella kabelflänsarna där flera kablar kan dras genom samma kabelfläns. 
Med denna lösning är kablarna helt skyddade, även utanför skåpet.
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Kabelhantering
Kabelgenomföring  

 

Vanliga användningsområden | 
Kabelflänsar

Byggnader 

Tillverkningsprocesser 

Livsmedel 

Olja och gas

Det traditionella sättet att dra kablar i skåp är att använda kabelflänsar, en kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att utforma den 
kabelkonfiguration som behövs, och samtidigt beakta den nödvändiga positioneringen. 
Eldon kan ombesörja bearbetningen av skåpet åt er, för att tillgodose era behov. 
Med de olika kabelflänsarna kan man skapa den mest lämpliga lösningen, beroende på installationskraven, som gör det möjligt att utforma 
skåpet på det mest kostnadseffektiva sättet.

Pump för vinindustrin

UCP-skåpet i polyester valdes för att innehålla kontrollpanelen till en pump 
som används för att överföra vätskor under vintillverkningsprocessen. Eftersom 
detta är en mobil maskin gäller höga mekaniska krav för kablar utanför 
skåpet. Den valda lösningen för denna applikation var de traditionella CPG-
kabelgenomföringarna. De ger utmärkt dragavlastning och har en mycket hög 
skyddsklass (IP68), vilket är viktiga fördelar vid utomhusbruk.

PLC-kontrollpanel

PLC:n kontrollerar tillverkningsprocessen och många kablar kommer från olika 
områden. På grund av den tuffa miljön är dessa kablar skyddade med rör. De 
måste också ordnas i grupper utifrån deras placering inuti skåpet. Man valde de 
traditionella kabelflänsarna där flera kablar kan dras genom samma kabelfläns. 
Med denna lösning är kablarna helt skyddade, även utanför skåpet.

Flera installationsmöjligheter

De olika tillgängliga kabelflänsarna har olika installationssystem som ger snabb och enkel 
montering från ena sidan. Det gäller till exempel CAG, CED och CES. En starkare och säkrare 
fixering med inre mutter gäller för CPG.

Brett urval av lösningar

Eldon erbjuder fyra olika typer av kabelflänsar för att kunna uppfylla alla typer av 
installationskrav: olika material (TPE, polyamid, EPDM), olika dragavlastning (från måttlig 
avlastning i en enkel skydds-CES till mycket hög med traditionella CPG).

Membrantätning

Kabelöppningen är tätad tills membranet trycks ut, vilket gör det möjligt att transportera 
maskinen eller skåpet utan risk för att damm eller vatten tränger in i skåpet, och utan att man 
behöver använda ytterligare tillbehör som blindpluggar.

Joysticklösning

CES är en kostnadseffektiv lösning. Den har en ”strumpa” som sluter tätt runt kabeln så att 
den kan flyttas omkring som en joystick, samtidigt som IP67-klassificeringen bibehålls.
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Kabelgenomföring
Kabelhantering

Kabelgenomföring, standard, plast, CPG

Beskrivning: Traditionell kabelgenomföring, med god dragavlastning och hög IP klass.

Material: Kropp: Polyamid PA6. Tätning: Neopren.

Temperaturtålighet: -20°C till +100°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-2.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 68, vid 5 Bar.

Gänga Kabelstorlek Antal per förpackning Artikelnummer

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, Kabelfläns, plast, , Kabelfläns, plast, CPG
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Kabelgenomföring, låg, CES

Beskrivning: Enkel kabelgenomföring i gummilliknande material, av membrantyp. 
Verktygslöst "klick-in" montage. Monteras lämpligen i 0.5-3mm (M16/
M20), 0.5-3.5 mm (M25) och 0.5-4.5 mm (M32). Dess kompakta 
design, gör att den endast bygger 7 mm på utsidan av kapslingen. 
Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess 
kabel eller rör punkterat membranet. Membranet formar sig som en 
"strumpa" runt kabeln, detta tillåter den att röra sig fritt (likt en joystick) 
och är lämplig där kabeln kommer in i vinkel/snett.

Material: TPE (termoplastisk elastomer). Halogenfri.

Temperaturtålighet: -50°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

H H1 H2 Metrisk Diameter Kabeldiameter 
(mm)

Håldiameter 
(mm)

Antal per 
förpackning Artikelnummer

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, Kabelfläns, enkelt skydd, , Kabelfläns, enkelt skydd, CES

Diameter

 H
  H

2 
 H

1 

Hole diameter

Front view Side view

Cut-out

Frontvy

Håltagning

Sidovy

Hole diameter

Diameter

H

H

H
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Kabelgenomföring
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Kabelgenomföring, gummi, CED

Beskrivning: Kabelgenomföring i gummi, av membrantyp. Verktyglös "klick-in" 
montage. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning 
tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Monteras lämpligen i 0.5-
2 mm (M12), 1-4 mm (övriga).

Material: EPDM. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -40°C till +110°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

H H1 Metrisk Diameter Kabeldiameter 
(mm)

Håldiameter 
(mm)

Antal per 
förpackning Artikelnummer

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, Kabelfläns, dubbelt skydd, , Kabelfläns, dubbelt skydd, CED

 Diameter 

 H 

 H1 

 Hole diameter 

Front view Side view

Cut-out

Frontvy

Håltagning

Sidovy

Hole diameter

Diameter

H

H
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Kabelgenomföring, integrerad 
dragavlastning, CAG

Beskrivning: Två-komponents kabelgenomföring med membrantätning och integrerad 
dragavlastning. Verktygslöst "klick-in" montage från insida kapsling. 
Monteras lämpligen i 0.7 - 3 mm materialtjocklek. Självjusterand mot 
materialtjocklek. Dess kompakta design, gör att den endast bygger 5,7 
mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger 
permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. IP67: 
kabeldim. 7-11 mm/7-13 mm.  
IP 65: kabeldim. 4-11 mm / 4-13 mm.

Material: TPE och polyamid 66. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -20°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67,65.

Leveransförpackning: 50 st.

H H2 Metrisk Diameter Kabeldiameter 
(mm) Håldiameter (mm) Artikelnummer

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, Kabelfläns, förankring, , Kabelfläns, förankring, CAG

 Diameter 

 H
 

 H
2 

Front view Side view

Cut-out

Frontvy

Håltagning

Hole diameter

Diameter

H

H

Sidovy



 
 

646     | Produktkatalog

Kabelhantering
Kabelflänsar  

 

Vanliga användningsområden | 
Dräneringsplugg

Tillverkningsprocesser 

Maskinbyggare 

Vindkraft

I många skåp är antalet kablar och dimensionen på de kablar som går in och ut okända under monteringen. Antalet kablar kan till exempel 
variera mellan maskiner som installeras på olika ställen, även om de har samma egenskaper. Kabelflänsen är en perfekt lösning eftersom 
den tillhandahåller olika antal och typer av öppningar, som förblir slutna till dess att de används. 
Kabelflänsar kan ge flera fördelar i många situationer. När området som är tillgängligt för inkommande och utgående kablar är begränsat och 
antalet kablar är ganska stort, kan flänsarna till exempel tillåta en högre kabelkapacitet än traditionella lösningar.

Kontrollpanel till maskin

Anslutningen av maskinen kräver olika kabelkonfigurationer beroende på 
tillverkningsprocessen. Det är också viktigt att ha möjlighet att anpassa 
konfigurationen efter framtida krav. 
Man använde en CEP-fläns för att hantera situationen på bästa sätt. Den 
valda flänsen har fördelen att hålen enkelt kan återförslutas även efter 
kabelinstallationen. Man tar helt enkelt bort kabeln om det behövs för framtida 
konfigurationer. Vid installation av flänsen behövs en håltagning. Detta kan 
enkelt göras i våra standardtäckflänsar som levereras med de flesta av våra 
väggmonterade skåp.

Tillverkningsprocessens kontrollpanel

Det är vanligt att det finns en stor mängd kablar mellan skåpet och 
kontrollpanelerna för tillverkningsprocesser. Eftersom utrymmet för inkommande 
och utgående kablar i skåpet är begränsad i många situationer, har vi en hög 
kabelkapacitet i botten av skåpet. För att lösa problemet i denna panel använde 
vi olika CEP-flänsar, som i stor utsträckning ökar kabelkapaciteten.
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Kabelhantering
Kabelflänsar  

 

Vanliga användningsområden | 
Dräneringsplugg

Tillverkningsprocesser 

Maskinbyggare 

Vindkraft

I många skåp är antalet kablar och dimensionen på de kablar som går in och ut okända under monteringen. Antalet kablar kan till exempel 
variera mellan maskiner som installeras på olika ställen, även om de har samma egenskaper. Kabelflänsen är en perfekt lösning eftersom 
den tillhandahåller olika antal och typer av öppningar, som förblir slutna till dess att de används. 
Kabelflänsar kan ge flera fördelar i många situationer. När området som är tillgängligt för inkommande och utgående kablar är begränsat och 
antalet kablar är ganska stort, kan flänsarna till exempel tillåta en högre kabelkapacitet än traditionella lösningar.

Kontrollpanel till maskin

Anslutningen av maskinen kräver olika kabelkonfigurationer beroende på 
tillverkningsprocessen. Det är också viktigt att ha möjlighet att anpassa 
konfigurationen efter framtida krav. 
Man använde en CEP-fläns för att hantera situationen på bästa sätt. Den 
valda flänsen har fördelen att hålen enkelt kan återförslutas även efter 
kabelinstallationen. Man tar helt enkelt bort kabeln om det behövs för framtida 
konfigurationer. Vid installation av flänsen behövs en håltagning. Detta kan 
enkelt göras i våra standardtäckflänsar som levereras med de flesta av våra 
väggmonterade skåp.

Tillverkningsprocessens kontrollpanel

Det är vanligt att det finns en stor mängd kablar mellan skåpet och 
kontrollpanelerna för tillverkningsprocesser. Eftersom utrymmet för inkommande 
och utgående kablar i skåpet är begränsad i många situationer, har vi en hög 
kabelkapacitet i botten av skåpet. För att lösa problemet i denna panel använde 
vi olika CEP-flänsar, som i stor utsträckning ökar kabelkapaciteten.

Hög kabelkapacitet

När utrymmet är begränsat är kabelflänsar den bästa lösningen. Med CEP-/CEPR-flänsarna 
får man en lösning som sparar upp till 50 % mer utrymme än med traditionella kabelflänsar.

Verktygsfri fixering

Flänsarna kan installeras utan verktyg. CEP, CEPR och CCF installeras med ett ”snap-in”-
montage och EHTC installeras med medföljande expandernitar eller med skruv och mutter. 
Dessa funktioner, tillsammans med standardhåltagningen, gör monteringen snabb och enkel.

Hög skyddsklass

Högt IP-skydd upp till IP 65, och upp till IP 54 för kablar som är färdigmonterade med 
kontakter. Detta höga IP-skydd bibehålls även om kablarna inte installeras förrän skåpet 
ansluts.

För alla applikationer

Eldon erbjuder passande lösningar för alla typer av håltagning (runda, FL21 och mer), för 
kablar med kopplingar eller kontakter, och för olika nivåer av dragavlastning.
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Kabelhantering

Kabelgenomföring, platta, CEP

Beskrivning: Rektangulär stomme i plast för kabelgenomföring. Snabb, ekonomisk 
och verktygslöst "snap-in" montage. "Snap-in" för materialtjocklek 1,5-2 
mm. Skruvmontage 1,5-2 mm. Integrerad tätning. Stommen bygger 1,5 
mm på utsidan.

Material: Polyamid, tätning i TPU/NBR/EPMD. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -30°C till +70°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.

Ytbehandling: Svart.

Kapslingsklass: IP 65.

Leveransförpackning: 1 st.

Öppningar (mm)

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

4 - 4 - - 3 CEP2411

- - - 12 - - CEP2412

6 - 4 - 4 - CEP2414

- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422

- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429
CEP, Kabelfläns, , Kabelfläns, CEP
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Kabelgenomföring, rund, CEPR

Beskrivning: Rund stomme i plast för kabelgenomföring. Snabb, ekonomisk och 
verktygslöst "snap-in" montage. "Snap-in" för materialtjocklek 1.5-2 
mm. Integrerad tätning. Stommen bygger 9 mm på utsidan och 25 mm 
på insidan.

Material: Polyamid, tätning i NBR/EPMD. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -30°C till +90°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.

Ytbehandling: Svart.

Kapslingsklass: IP 65.

Leveransförpackning: 1 st.

Öppningar (mm)

H1 H2 Diameter Håldiameter 
(mm) 3-5 3 - 6,5 6-10 Artikelnummer

9 24 58 50.5 - 7 1 CEPR5008

9 25 71 63.5 19 - - CEPR6319
CEPR, Kabelfläns, rund , , Kabelfläns, rund , CEPR

 D
 

 H1 

 H2 

 A 
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Kabelflänsar
Kabelhantering

Kabelgenomföring, byggbar platta, CCF

Beskrivning: Byggbar rektangulär stomme i plast för kabelgenomföringar (10 
st CCG). Snabb, ekonomisk och verktygslöst "snap-in" montage. 
"Snap-in" för materialtjocklek 1.5-2mm. Skruvmontage 1.5-2 mm, 
åtdragningsmoment: 0.5-0.8Nm. Kan monteras även på anslutna kablar. 
Integrerad tätning. Stommen bygger 15 mm på utsidan och  
13 mm på insidan.

Material: Polyamid. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -40°C till +140°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.

Ytbehandling: Svart.

Kapslingsklass: IP 54 med rätt insats (CCG) och kabeldimension.

Leveransförpackning: 1 st.

Öppningar Artikelnummer

10 CCF2410
CCF, Kabelfläns, för anslutna kablar, , Kabelfläns, för anslutna kablar, CCF
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Kabelgenomföring, insats, CCG

Beskrivning: Änvänds tillsammans med byggbar stomme (CCF) för enkel tätning 
kablar, även anslutna. Insatsen kläms runt kabeln. Insatasen har kilar 
som fixerar den när den monteras i stommen (CCF) samt stöd för 
dravavlastning. Använd buntband för att erhålla dragavlastning.

Material: Termoplast gummi. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -40°C till +80°C.

Flamsäkerhet: UL94 HB.

Ytbehandling: Svart.

Kapslingsklass: IP 54 med rätt stomme (CCF) och kabeldimension.

Leveransförpackning: 10 st.

Kabeldiameter (mm) Artikelnummer

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, Kabelfläns, insatser för CCF-flänsplattor, , Kabelfläns, insatser för CCF-flänsplattor, CCG

21
10.5

9.
3

25 2.
2

12
26

15
11

11

20

8

Frontvy

Bottenvy

Sidovy

Kabel diameter
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Multifläns, plast, EHTC

Beskrivning: Fläns av genomföringstyp för kablar och rör. Passar till övergångsfläns 
AFA02/AFA03/AFA04.

Material: Polymerblandning förstärkt med stålplatta. Halogenfri och UV beständig.

Kapslingsklass: IP 65.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Storlek Artikelnummer

FL21 EHTC2125G

FL21 EHTC213G

FL21 EHTC2135G

FL21 EHTC2150G

EHTC, Kabelfläns, FL21 plast, , Kabelfläns, FL21 plast, EHTC

 216 

 8
4 

 25 

 193 

 6
2  198  7

0 

 9.5 

Front view Side view

Cut-out

Frontvy

Håltagning

Sidovy

Kabel/rör 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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