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Acessórios gerais

A vasta gama de acessórios da Eldon permite 
satisfazer as necessidades de cada cliente e 
utilizador para a maioria das aplicações. A gama 
de acessórios gerais da Eldon inclui os seguintes 
produtos:

 � Sistemas de iluminação, para ajudar os 
clientes a realizar tarefas de manutenção 
dentro do armário, quando necessário, ou 
para aumentar a visibilidade dentro do armário 
à noite;

 � Acessórios de perfil, incluindo calhas DIN e 
material de montagem, para permitir a fácil 
instalação do equipamento elétrico dentro do 
armário;

 � Latas de tinta e produtos de limpeza, não só 
para obter a aparência estética pretendida, 
mas também para garantir uma vida útil  
longa do armário;

 � Acessórios de ligação à terra, para estabelecer 
ligações seguras à terra e ajudar os clientes a 
cumprir todos os regulamentos e normas de 
segurança;

 � Porta documentos autoadesivo e versátil para  
documentos DIN em A4.

A Eldon disponibiliza várias soluções para os 
acessórios acima listados, para os quais são 
frequentemente solicitados e satisfeitos requisitos 
especiais. A gama de iluminação inclui luzes 
fluorescentes e LED, bem como cabos diferentes 
para todas as ligações necessárias. Também estão 
disponíveis interruptores acionados pelas portas, 
para que as luzes se acendam automaticamente 
sempre que abre a porta.
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Aplicação típica | Acessórios gerais

Automatização de processos 

Integradores de sistemas 

Construtores de máquinas 

Sistemas de controlo

A Eldon disponibiliza uma ampla gama de acessórios gerais para as aplicações mais comuns, desde calhas DIN e material de fixação para 
montar componentes elétricos a luzes que permitem uma melhor visibilidade no interior do armário, e até tinta para retocar os cortes feitos 
pelos clientes. Todos os acessórios foram concebidos para satisfazer os requisitos mais específicos.

Sistema de controlo ferroviário

Os armários nesta aplicação foram colocados no interior de um túnel em que 
as condições de iluminação externas poderão ser fracas. Para poder realizar 
tarefas de manutenção adequadamente e examinar os componentes dentro 
dos armários, foram instaladas luzes TLC. Utilizaram-se interruptores TLCS para 
controlar automaticamente as luzes sempre que a porta de um armário é aberta 
ou fechada.

Armário de controlo

O cumprimento de todos os regulamentos e normas de segurança é uma 
necessidade em todas as aplicações. Para tal, uma das tarefas que tem de 
ser efetuada é realizar ligações à terra adequadas entre todas as peças do 
armário. Nesta aplicação, foi utilizado um cabo ECFA para ligar eletricamente o 
corpo e a porta do armário. Este aspeto é particularmente importante quando 
é instalado equipamento elétrico na porta, como no caso desta aplicação.
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Aplicação típica | Acessórios gerais

Automatização de processos 

Integradores de sistemas 

Construtores de máquinas 

Sistemas de controlo

A Eldon disponibiliza uma ampla gama de acessórios gerais para as aplicações mais comuns, desde calhas DIN e material de fixação para 
montar componentes elétricos a luzes que permitem uma melhor visibilidade no interior do armário, e até tinta para retocar os cortes feitos 
pelos clientes. Todos os acessórios foram concebidos para satisfazer os requisitos mais específicos.

Sistema de controlo ferroviário

Os armários nesta aplicação foram colocados no interior de um túnel em que 
as condições de iluminação externas poderão ser fracas. Para poder realizar 
tarefas de manutenção adequadamente e examinar os componentes dentro 
dos armários, foram instaladas luzes TLC. Utilizaram-se interruptores TLCS para 
controlar automaticamente as luzes sempre que a porta de um armário é aberta 
ou fechada.

Armário de controlo

O cumprimento de todos os regulamentos e normas de segurança é uma 
necessidade em todas as aplicações. Para tal, uma das tarefas que tem de 
ser efetuada é realizar ligações à terra adequadas entre todas as peças do 
armário. Nesta aplicação, foi utilizado um cabo ECFA para ligar eletricamente o 
corpo e a porta do armário. Este aspeto é particularmente importante quando 
é instalado equipamento elétrico na porta, como no caso desta aplicação.

Luzes fáceis de instalar

As luzes de armário da Eldon permitem várias opções de montagem: com parafusos, 
magnética e até por clique em estruturas articuladas de 19”. Isto poupa tempo ao utilizador e 
facilita o trabalho com os sistemas de iluminação da Eldon.

Gama completa de cabos

A Eldon disponibiliza uma ampla gama de cabos para ligar as luzes, assim como 
interruptores de portas para controlar o funcionamento das luzes ao abrir ou fechar a porta.

Ampla gama de calhas DIN disponíveis

Existem vários tipos diferentes de calhas DIN que podem ser utilizados. Dependendo do 
equipamento elétrico utilizado, será necessário optar por um tipo ou outro de calha DIN. A 
Eldon disponibiliza diferentes calhas DIN para uma maior flexibilidade.

Ligações à terra para todas as peças do armário

Para segurança de pessoas. A Eldon disponibiliza uma vasta gama de cabos e ligações à 
terra para garantir a continuidade elétrica na totalidade do armário.
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a)  A entrega da luz já inclui a peça.

b) A luz inclui um sensor de movimento, pelo que não é necessário um interruptor acionado pela porta.

c) O cabo de ligação do interruptor acionado pela porta está incluído aquando da entrega do interruptor.

d)  A luz não inclui uma tomada dedicada para a ligação do cabo de ligação do interruptor acionado pela porta. 
Em vez disso, o utilizador tem de efetuar a ligação do interruptor de porta entre os cabos principais.

e) A armadura tem grampos para ligar o cabo de alimentação, em vez de um conector. Portanto, um 
cabo regular com extremidades abertas e sem qualquer conectores podem ser usados.

f)  A armadura não tem potência de saída e, portanto, a conexão várias armaduras  umas ás outras não é possível.

Cabo de ligação para alimentação (inclui conector 5)

Cabo de ligação para ligação em série/alimentação (inclui conectores 5 e 6)

Interruptor acionado pela porta

Cabo de ligação para interruptor acionado pela porta

Conector para alimentação

Conector para ligação em série

Sistema de iluminação da Eldon



07

7

2

5 6

4

3

2

5 6

4

3

1

LTS LTSL LTSM LTLN TLC TLCL TL

1 e) CLF L e) CLF a) a) a)

2 - LTP L - LTP - - a)

3 ADSW / DSW ADSW / DSW b) LDSW TLCS TLCS ADSW / DSW

4 d) d) b) c) c) c) d)

5 e) COF L e) COF a) a) a)

6 - COM L - COM - - a)

Acessórios gerais

 Visite o nosso website em www.eldon.com     |     661

a)  A entrega da luz já inclui a peça.

b) A luz inclui um sensor de movimento, pelo que não é necessário um interruptor acionado pela porta.

c) O cabo de ligação do interruptor acionado pela porta está incluído aquando da entrega do interruptor.

d)  A luz não inclui uma tomada dedicada para a ligação do cabo de ligação do interruptor acionado pela porta. 
Em vez disso, o utilizador tem de efetuar a ligação do interruptor de porta entre os cabos principais.

e) A armadura tem grampos para ligar o cabo de alimentação, em vez de um conector. Portanto, um 
cabo regular com extremidades abertas e sem qualquer conectores podem ser usados.

f)  A armadura não tem potência de saída e, portanto, a conexão várias armaduras  umas ás outras não é possível.

Cabo de ligação para alimentação (inclui conector 5)

Cabo de ligação para ligação em série/alimentação (inclui conectores 5 e 6)

Interruptor acionado pela porta

Cabo de ligação para interruptor acionado pela porta

Conector para alimentação

Conector para ligação em série

Sistema de iluminação da Eldon

Iluminação de armários 
Comparação LTS LTSM LTSL LTLN TLC TLCL TL

Página - - - - - - -

Tensão

100-240 V, 50/60 Hz X X

120 V, 60 Hz X

230 V, 50 Hz X X

230 V, 60 Hz X

230 V, 50/60 Hz X X X X

24 V (DC) X

Balastro electrónico X X X

Armadura

Lamp. fluorescente compacta lamp, 
base 2G7 X X

Lamp. fluorescente T5 X X

Lamp. fluorescente T8 X

LED X X

Tipo de instalação Aperto-rápido X X X X X X X

Fixação adesiva X

Fixação clip X X

Fixação magnética X X X X X

Certificaçoes cULus Xª X

EAC X X X X X X X

Equipamento Tampa X X X Xb X X X

Tomada integrada X X X

Sensor de movimento integrado X

a  Só LTS11USAUL

b  Disponível como acessório (LTLNC)



662     | Catálogo de produtos

Acessórios gerais

Luminária para armário, LTS

Descrição: Sistema de iluminação de poupança de energia adequado para 
todos os tipos de painéis e caixas, especialmente onde o espaço é 
um prêmio. O sensor de movimento elimina a necessidade de um 
interruptor de porta. É feito de plástico cinzento claro (ABS-PC) de 
acordo com a norma UL94-V 0. A lâmpada pode ser montado na sua 
superfície usando parafusos estreitas ou largas, ou magneticamente, 
em qualquer posição em um invólucro de aço. Tem reator eletrônico, e 
sua vida útil é de 10.000 h. Uma tomada integrada permite a utilização 
de dispositivos suplementares e é fornecida com uma tampa de 
protecção.

Lampada tipo: Lâmpada fluorescente compacta, ligação 2G7.

Luminosidade: 900 Lm.

Potência consumida: 11 W.

Temperatura 
funcionamento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensões: 345 x 91 x 40 mm.

Ligações: Terminal de 2,5 mm² com abraçadeira de cabo, fixação torque máximo 
de 0,8 Nm

Tensão de comando Tipo tomada Aprovações Ref.

230 V, 50/60 Hz Schuko CE, EAC LTS11

230 V, 50/60 Hz France/Belgium CE, EAC LTS11FR

230 V, 50/60 Hz Switzerland CE, EAC LTS11CH

230 V, 50/60 Hz UK/Ireland CE, EAC LTS11UK

120 V, 50/60 Hz USA/Canada CE, EAC, cULus LTS11USAUL
LTS, Luz LTS, , Luz LTS, LTS
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Luminária para armário  
com sensor de movimento, LTSM

Descrição: Sistema de iluminação de poupança de energia adequado para 
todos os tipos de painéis e caixas, especialmente onde o espaço é 
um prêmio. O sensor de movimento elimina a necessidade de um 
interruptor de porta. É feito de plástico cinzento claro (ABS-PC) de 
acordo com a norma UL94-V 0. A lâmpada pode ser montado na sua 
superfície usando parafusos estreitas ou largas, ou magneticamente, 
em qualquer posição em um invólucro de aço. Tem reator eletrônico, e 
sua vida útil é de 10.000 h. Uma tomada integrada permite a utilização 
de dispositivos suplementares e é fornecida com uma tampa de 
protecção.

Lampada tipo: Lâmpada fluorescente compacta, ligação 2G7.

Luminosidade: 900 Lm.

Potência consumida: 11 W.

Tensão de comando: 230 C AC, 50/60 Hz.

Temperatura 
funcionamento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensões: 345 x 91 x 40 mm.

Tipo tomada: Schuko.

Ligações: Terminal de 2,5 mm² com abraçadeira de cabo, fixação torque máximo 
de 0,8Nm.

Aprovações: CE, EAC.

Ref.

LTSM11

LTSM, Luz LTSM, LED, sensor de movimento, , Luz LTSM, LED, sensor de movimento, LTSM
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Luz LED, LTSL

Descrição: Sistema de iluminação de poupança de energia adequado para todos 
os tipos de painéis e caixas, especialmente onde o espaço é um 
prêmio. Ela é feita de plástico transparente. Esta lâmpada tem uma 
vida útil muito longa (cerca de 60.000 h.) Graças ao uso da tecnologia 
LED. A saída de energia permite que até 10 luzes para ser ligados uns 
aos outros (em cadeia), com a entrada e saída plugues snap-bloqueio 
nas suas tomadas.

Lâmpada: LED, 120° angulo de radiação.

Luminosidade: 400 Lm.

Potência consumida: 5 W max.

Tensão de comando: 100-240 V AC, 50/60 Hz.

Temperatura 
funcionamento:

-30 ºC to +60 ºC.

Ligações: Conectores com trava de pressão para fornecimento de energia e 
potência.

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Montagem Dimensão Ref.

Fixação magnética 351 x 34 x 32 mm LTSL5

Parafuso de fixação 351 x 36 x 52 mm LTSL5S
LTSL, Luz LTSL, LED, , Luz LTSL, LED, LTSL

Cabo de alimentação  
para luzes LTSL, CLF L

Descrição: Cabo de alimentação com conector fêmea numa extremidade para 
ligação a uma luz LTSL e uma extremidade aberta para ligação à rede 
elétrica.

Largura: 2 m.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 Peças.

Ref.

CLF2005L
CLF L, Cabo, de alimentação, para luzes LTSL, , Cabo, de alimentação, para luzes LTSL, CLF L
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cabo de ligação para luzes LTSL, LTP L

Descrição: Cabo de ligação de encaixe entre unidades de luz LTSL.

Largura: 1 m.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 peças.

Ref.

LTP1000L
LTP L, Cabo, interligação, para luzes LTSL, , Cabo, interligação, para luzes LTSL, LTP L

Conectores fêmea para luzes LTSL, COF L

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

Conjunto de 5 conectores fêmea para luzes LTSL.

Ref.

COF05L
COF L, Conetor, fêmea, para luzes LTSL, , Conetor, fêmea, para luzes LTSL, COF L

Conectores macho  
para luzes LTSL, COM L

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

Conjunto de 5 conectores macho para luzes LTSL.

Ref.

COM05L
COM L, Conetor, macho, para luzes LTSL, , Conetor, macho, para luzes LTSL, COM L
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Caixa de iluminação, LTLN

Descrição: Lâmpada fluorescente especialmente projetado para caber no buraco 
padrão dentro do quadro de um gabinete. O invólucro da luz é feita 
de aço macio, com revestimento em pó do RAL 7035. A saída de 
potência permite que as luzes para ser ligados uns aos outros (em 
cadeia). Uma tomada integrada permite o uso de aparelhos adicionais.

Lampada tipo: T8 lâmpada fluorescente.

Temperatura 
funcionamento:

-10 ºC to +40 ºC.

Tipo tomada: Schuko. Outros tipos disponíveis sobe pedido.

Ligação: Conectores para fornecimento de energia, potência, e interruptor da 
porta.

Aprovações: CE, EAC.

A L P Luminosidade Power 
Consumption Tensão Frequência Ref.

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 50 Hz LTLN1425

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 60 Hz LTLN1426

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 50 Hz LTLN1825

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 60 Hz LTLN1826
LTLN, Luz LTLN, , Luz LTLN, LTLN

Tampa para luzes LTLN, LTLNC

Descrição: Tampa em policarbonato para proteção adicional do tubo da lâmpada 
em luzes LTLN.

Aprovações: EAC.

Descrição Ref.

Para LTLN14xx luzes LTLNC14

Para LTLN18xx luzes LTLNC18
LTLNC, Tampa de proteção, para luzes LTLN, , Tampa de proteção, para luzes LTLN, LTLNC
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Interruptor de porta  
com cabo para luzes LTLN, LDSW

Descrição: Interruptor de porta para ser instalado diretamente nas luzes LTLN. 
Inclui uma placa de montagem que é colocada na luz LTLN e que 
permite posicionar o interruptor a uma profundidade variável. Também 
está incluído um cabo de ligação de interruptor de porta. Não são 
necessários produtos adicionais para montar o interruptor de porta na 
luz.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça, 1 cabo de ligação de interruptor de porta e acessórios de 
montagem.

Capacidade corte: 3A / 250V.

Ref.

LDSW01
LDSW, Interruptor de porta, com cabo, para luzes LTLN, , Interruptor de porta, com cabo, para luzes LTLN, LDSW

Cabo de alimentação para luzes LTLN, CLF

Descrição: Cabo de alimentação com conector fêmea numa extremidade para 
ligação a uma luz LTLN e uma extremidade aberta para ligação à rede 
elétrica.

Largura: 3 m.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 Peças.

Ref.

CLF3005
CLF, Cabo, de alimentação, para luzes LTLN, , Cabo, de alimentação, para luzes LTLN, CLF

Cabo de alimentação  
para luzes LTLN, CLFO

Descrição: Cabo de alimentação laranja com conector fêmea numa extremidade 
para ligação a uma luz LTLN e uma extremidade aberta para ligação à 
rede elétrica.

Largura: 3,5 m.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 Peças.

Ref.

CLFO3005

CLFO, Cabo laranja, de alimentação, para luzes LTLN, , Cabo laranja, de alimentação, para luzes LTLN, CLFO
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Cabo de ligação para luzes LTLN, LTP

Descrição: Cabo de ligação de encaixe entre unidades de luz LTLN.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 peças.

Largura Ref.

600 mm LTP600

1000 mm LTP1000
LTP, Cabo, interligação, para luzes LTLN, , Cabo, interligação, para luzes LTLN, LTP

Cabo de ligação para luzes LTLN, LTPO

Descrição: Cabo de ligação de encaixe laranja entre unidades de luz LTLN.

Largura: 1 m.

Aprovações: CE.

Quantidade por 
embalagem:

5 Peças.

Ref.

LTPO1000
LTPO, Cabo laranja, interligação, para luzes LTLN, , Cabo laranja, interligação, para luzes LTLN, LTPO

Conectores fêmea para luzes LTLN, COF

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

Conjunto de 5 conectores fêmea para luzes LTLN.

Ref.

COF05
COF, Conetor, fêmea, para luzes LTLN, , Conetor, fêmea, para luzes LTLN, COF
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Conectores macho para luzes LTLN, COM

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

Conjunto de 5 conectores macho para luzes LTLN.

Ref.

COM05
COM, Conetor, macho, para luzes LTLN, , Conetor, macho, para luzes LTLN, COM

Cabo de interruptor de porta  
para luzes LTLN, DSWC

Descrição: Cabo de ligação de interruptor de porta para utilização com as luzes 
LTLN. O interruptor de porta tem de ser encomendado em separado.

Largura: 1 m.

Aprovações: CE, EAC.

Quantidade por 
embalagem:

5 peças.

Ref.

DSWC1005
DSWC, Cabo, para interruptor da porta, para luzes LTLN, , Cabo, para interruptor da porta, para luzes LTLN, DSWC
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Design compacto, TLC

Descrição: Sistema de iluminação com um design compacto, adequado 
para todos os tipos de armários ou racks . Ele tem três possíveis 
possibilidades de fixação: magneticamente, parafuso com uma 
distância variável entre furos e / ou snap-em rack de 19 ". É um 
dispositivo operado eletronicamente e seu serviço vida é de 10.000 h. 
O corpo do sistema de iluminação é feita de PC-ABS. Um conector 
integrado permite a activação da lâmpada por um interruptor de porta, 
utilizando o produto TLCS sem realizar qualquer cablagem adicional. 
Ele é equipado com uma tampa de proteção feita de PC e da cor da 
luz é branca fria.

Lampada tipo: Lâmpada fluorescente T5/G5.

Luminosidade: 480 Lm.

Potência consumida: 8 W.

Temperatura 
funcionamento:

-15 ºC to +45 ºC.

Dimensões: 448 x 54,5 x 26 mm.

Ligações: 2x0,75 mm² cabo extremidade aberta (1,5 m de comprimento), 2x0,75 
mm² feminino mini-conector para uso interruptor da porta.

Aprovações: CE, EAC.

Fornecimento: 1 luminária com cabo de conexão, ímãs integrados e parafusos de 
montagem.

Tensão de comando Acabamento Operating voltage Ref.

230 V, 50/60 Hz Cinza claro (RAL 7035) 230 V, 50/60 Hz TLC87035

100-240 V, 50/60 Hz Cinza claro (RAL 7035) 100-240 V, 50/60 Hz TLC87035V

230 V, 50/60 Hz Preto (RAL 9005) 230 V, 50/60 Hz TLC89005

100-240 V, 50/60 Hz Preto (RAL 9005) 100-240 V, 50/60 Hz TLC89005V
TLC, Luz TLC, compacto, , Luz TLC, compacto, TLC

Versão “V” só está disponível mediante pedido. 
24 V DC versão disponível sob pedido.
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Armadura LED com desin compacto, TLCL

Descrição: Sistema de iluminação com um design compacto, adequado 
para todos os tipos de armários ou racks . Ele tem três possíveis 
possibilidades de fixação: magneticamente, parafuso com uma 
distância variável entre furos e / ou snap-em rack de 19 ". Esta 
lâmpada tem uma vida útil muito longa (cerca de 50.000 h.) Devido 
ao uso da tecnologia LED. O corpo do sistema de iluminação é feita 
de PC-ABS. Um conector integrado permite a activação da lâmpada 
por um interruptor de porta, utilizando o produto TLCS sem realizar 
qualquer cablagem adicional. O tubo conduzido é feita de PC e da cor 
da luz é branca.

Lampada tipo: LEDs de alta potência.

Luminosidade: 945 Lm.

Potência consumida: 7,2 W.

Temperatura 
funcionamento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensões: 448 x 54,5 x 26 mm.

Ligações: 2x0,75 mm² cabo extremidade aberta (1,5 m de comprimento), 2x0,75 
mm² mini-conector para uso interruptor da porta.

Aprovações: CE, EAC.

Fornecimento: 1 luminária com cabo de conexão, ímãs integrados e parafusos de 
montagem.

Tensão de comando Acabamento Operating voltage Ref.

220-240 V AC, 50/60 Hz Cinza claro (RAL 7035) 220-240 V AC, 50/60 Hz TLCL87035

24 V DC Cinza claro (RAL 7035) 24 V DC TLCL87035-24

220-240 V AC, 50/60 Hz Preto (RAL 9005) 220-240 V AC, 50/60 Hz TLCL89005

24 V DC Preto (RAL 9005) 24 V DC TLCL89005-24
TLCL, Luz TLC, LED, compacto, , Luz TLC, LED, compacto, TLCL

Interruptor de porta  
com cabo para luzes TLC / TLCL, TLCS

Descrição: Interruptor de porta feita de PC / ABS para as luminárias  TLC e TLCL. 
Pode ser montado no furo padrão dentro da estrutura do armário por 
meio de um plug and play. Um design muito fino é garantida devido 
ao micro-interruptor integrado. Isso deixa um espaço de abertura 
máxima. O switch é fornecido com um cabo pré-cableado. O sistema 
de posicionamento automático do interruptor de porta garante que a 
chave está sempre na posição correta.

Largura: 1.5 m.

Aprovações: CE, EAC

Quantidade por 
embalagem:

1 unidade com acessórios de montagem

Descrição Ref.

Interruptor de porta com cabo TLCS01

Cabo para interruptor de porta TLCS600
TLCS, Interruptor de porta, com cabo, para luzes TLC/TLCL, , Interruptor de porta, com cabo, para luzes TLC/TLCL, TLCS
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19” Cego 1U, TLCF

Descrição: Espelho de metal  para se montar  iluminárias TLC/TLCL para adaptação  
racks 19”com 1U de altura.

Dimensões: 485 x 45 x 6 mm.

Quantidade por 
embalagem:

Uma unidade.

Acabamento Ref.

Cinza claro (RAL 7035) TLCF7035

Preto (RAL 9005) TLCF9005
TLCF, Fixação TLC para painel frontal de 19”, , Fixação TLC para painel frontal de 19”, TLCF

Luminária para pequenos armários, TL

Descrição: Sistema de iluminação de baixo consumo e  custo para ser fixado na sua 
parte traseira. O corpo da luminária é feita de policarbonato, as tampas 
de extremidade de ABS e a tampa de protecção proporcionado é feita 
de PMMA. A saída de potência permite que as luzes sejam ligados um 
ao outro através do cabo incluído em série ou a utilização de aparelhos 
adicionais, até uma potência máxima de 100 W. A cor do sistema de 
iluminação é branco.

Lampada tipo: Lâmpada fluorescente T5 / G5.

Tensão de comando: 220-240 V, 50 Hz.

Temperatura 
funcionamento:

-5 ºC to +45 ºC.

Ligações: 2x0,75 mm² conector para fonte de alimentação, conector 2x0,75mm² para 
produção de energia.

Aprovações: CE, EAC.

Fornecimento: 1 luminária com cabo de alimentação 1,75m de comprimento, conectando 
um cabo de 140 milímetros de comprimento para ligar luzes para o outro, e 
material de montagem.

Luminosidade Power Consumption Dimensão Ref.

290 Lm 6 W 269 x 43 x 28 mm TL2001-6

950 Lm 13 W 574 x 43 x 28 mm TL2001-13

TL, Luz TL, , Luz TL, TL

Interruptor de porta, DSW

Descrição: Interruptor de porta activa qualquer dispositivo eléctrico (luminária, 
ventilador, etc.). Pode ser montado depois  da colocação da platina 
de montagem mantendo livre a abertura da porta. É montado (sem 
parafusos) na furação da estrutura do armário. Entrada de cabos M20.

Capacidade corte: 3A / 240V.

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça com acessórios  de montagem.

Ref.

DSW01
DSW, Interruptor de porta, instalação no solo, , Interruptor de porta, instalação no solo, DSW
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Interruptor de porta, ADSW

Descrição: Para activar qualquer dispositivo eléctrico (Iluminação, sinalização, 
alarmes, etc.). Desenhado para armários murais. Entrada de cabos 
M20. Em armários de inox é necessário mecanizar.

Capacidade corte: 3A / 240V.

Aprovações: CE, EAC, cULus listed.

Quantidade por 
embalagem:

1 peça com acessórios de montagem.

Ref.

ADSW01
ADSW, Interruptor de porta, montagem na parede, , Interruptor de porta, montagem na parede, ADSW

Tomada de corrente, LPS

Descrição: Tomada de corrente para montagem sobre calha DIN. Ligação por 
terminais de pressão de rápida e fácil ligação.

Dimensões: 92 mm x 62 mm x 48 mm.

Ligação: 3 braçadeiras de pressão para encalhado e rígida de arame mm² 0,5-2,5 
mm². Fusível integrado 6,3, A 5x20 mm.

Acabamento: Cinzento claro.

Material: Plástico UL94V0.

Quantidade por 
embalagem:

1 Peça.

Tipo tomada Ref.

Schuko LPS10

France / Belgium LPS10FR

Switzerland LPS10CH

UK / Ireland LPS10UK

USA / Canada LPS10USA
LPS, Tomada com fusível integrado, , Tomada com fusível integrado, LPS
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Calha DIN, PP

Descrição: Segundo EN 60715. Padrão de furação de 18 x 5,2 mm.

Material: Aço galvanizado.

Quantidade por 
embalagem:

15x2 m.

Descrição Dimensão Tipo Ref.

Com orifícios 5 x 15 Omega PP0515H

Sem orifícios 7.5 x 35 Omega PP0735

Com orifícios 7.5 x 35 Omega PP0735H

Sem orifícios 15 x 32 G PP1532

Com orifícios 15 x 32 G PP1532H

Sem orifícios 15 x 35 Omega PP1535

Com orifícios 15 x 35 Omega PP1535H
PP, Calha DIN, , Calha DIN, PP

A= com furação.

Suporte, DRS

Descrição: Suportes de montagem para instalar tiras de terra e trilhos.

Material: Aço zincado.

Quantidade por 
embalagem:

20 peças.

Tipo Ref.

Plano DRS20F

Inclinado DRS20I
DRS, DIN rail mounting brackets, , DIN rail mounting brackets, DRS

Perfis de montagem, CP

Descrição: Perfil de instalação com e sem padrão de 25 milímetros furo. Adicionar 
porcas deslizantes GLM para facilitar a instalação de componentes.

Material: Aço galvanizado.

Quantidade por 
embalagem:

10 x 2 m.

Descrição Dimensão Ref.

Com orifícios 10 x 20 CP1020

Sem orifícios 10 x 20 CP1020U

Com orifícios 20 x 20 CP2020

Sem orifícios 20 x 20 CP2020U

Com orifícios 20 x 40 CP2040

Sem orifícios 20 x 40 CP2040U
CP, Calhas de montagem, , Calhas de montagem, CP
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Porcas deslizantes  
para perfis de montagem, GLM

Descrição: Porcas deslizantes para ser usado com trilhos de montagem CP e 
perfis de montagem CLPF para facilitar a instalação de componentes.

Material: Aço zincado.

Quantidade por 
embalagem:

50 peças.

Porca Used with Ref.

M6 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-6P

M8 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-8P

M6 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-6P

M8 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-8P
GLM, Porcas, móveis, , Porcas, móveis, GLM

Parafusos autoroscantes, CNT

Descrição: Parafusos autoroscantes Torx para fixação de acessórios, perfis, 
ligação à terra, etc.

Quantidade por 
embalagem:

250 Peças.

Porca Ref.

M5 CNT05

M6 CNT06
CNT, Parafusos, extrude-tite, , Parafusos, extrude-tite, CNT

Parafusos para porcas enjauladas, CNS

Descrição: Parafusos M6 x 12 para porca enjaulada e M8x12.

Quantidade por 
embalagem:

250 peças.

Porca Ref.

M6 CNS612

M8 CNS812
CNS, Parafusos, para porcas de caixa, , Parafusos, para porcas de caixa, CNS
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Porcas enjauladas, CNM

Descrição: Porcas de jaula desenhadas para uso universal nos perfis de armário e 
no sistema de perfis.

Quantidade por 
embalagem:

50 Peças.

Porca Ref.

M6 CNM615

M8 CNM815
CNM, Porcas de caixa, , Porcas de caixa, CNM

Spray de pintura, BFP

Descrição: Pintura em spray para retocar superfícies pintadas.

Quantidade por 
embalagem:

1 Lata de spray com 400 ml.

Cor Cor RAL Ref.

Preto RAL 7022 BFP7022

Creme escuro RAL 7030 BFP7030

Creme standard RAL 7032 BFP7032

Creme claro RAL 7035 BFP7035
BFP, Lata de tinta, , Lata de tinta, BFP

kit de limpeza aço inoxidável, SSC

Descrição: Kit de limpeza para aço inoxidável.

Quantidade por 
embalagem:

1 spray de 250 ml, 1 frasco de protetor de superfície, e uma esponja.

Ref.

SSC01
SSC, Prod. limp. p/ aço inoxidável, , Prod. limp. p/ aço inoxidável, SSC



07

7

Acessórios gerais

 Visite o nosso website em www.eldon.com     |     677

Cabo para ligação à terra, ECFA

Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre elementos do armário.

Material: Cabo de cobre de 6 mm² (verde-amarelo).

Quantidade por 
embalagem:

10 peças.

Requisitos de 
montagem:

Adicionar conjunto de ligação ECF para a fixação do cabo ao armário 
pintado.

Largura Connection size Ref.

220 mm M6 / M8 ECFA220

300 mm M8 / M8 ECFA300
ECFA, Ligação à terra, cabos, , Ligação à terra, cabos, ECFA

Trança para terra, ECFE

Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre painéis, acessórios e estrutura 
do armário.

Largura: 300 mm.

Material: Trança de cobre electrolítico estanhado  0,15 mm.

Temperatura de 
funcionamento:

Até 150ºc

Quantidade por 
embalagem:

10 Peças.

Requisitos de 
montagem:

Adicionar conexão ECF  para a fixação da tira em quadro pintado.

Secção Diâm. Furos Intensidade (A) Ref.

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630

25 mm² 10.5 150 A ECFE2530
ECFE, Ligação à terra, tiras, , Ligação à terra, tiras, ECFE
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Conectores para ligação à terra, ECP

Descrição: Conectores de terra para fixar as tranças e cabos para ligação à terra 
em painéis, platinas de montagem ou perfis.

Quantidade por 
embalagem:

10 conjuntos

Tamanho Ref.

M6 ECP06

M8 ECP08
ECP, Ligação à terra, ligações no painel, , Ligação à terra, ligações no painel, ECP

Conector para ligação à terra, ECF

Descrição: Para fixar os cabos e as tranças de ligação à terra nos furos da 
estrutura do armário.

Quantidade por 
embalagem:

10 conjuntos.

Tamanho Ref.

M6 ECF06

M8 ECF08
ECF, Ligação à terra, ligações da estrutura, , Ligação à terra, ligações da estrutura, ECF

Tomada central de ligação a terra, ECFP

Descrição: Proporciona uma superfície de ligação a terra em perfis verticais ou 
horizontais. Para uma ligação a terra segura com conexões múltiplas. 
Testado para um máx. de 40 kA (70 ms).

Material: Aço macio galvanizado

Quantidade por 
embalagem:

5 kits tomadas de terra centrais com material de montagem que inclui os 
3 parafusos M8 para os orifícios.

Ref.

ECFP08
ECFP, Ligação à terra, pontos centrais, , Ligação à terra, pontos centrais, ECFP

Porta esquemas, DRA

Descrição: Auto adesivo, para formato DIN A4.

Profundidade útil: 30 mm.

Material: Termoplástico.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por 
embalagem:

1 Porta esquemas com fita dupla face.

Ref.

DRA04
DRA, Porta, porta documentos, em plástico, , Porta, porta documentos, em plástico, DRA
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Schaltplantasche, DRA

Beschreibung: Selbstklebend, für DIN A4.

Nutzbare Tiefe: 30 mm.

Material: Thermoplastik.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: Eine Dokumententasche mit doppelseitigem Klebeband.

Artikelnr.

DRA04
DRA, Tür, Dokumentablage, Kunststoff, , Tür, Dokumentablage, Kunststoff, DRA
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