
O bucim de plástico para cabos 
(CPG) e a tampa de proteção contra 
chuva (ARF) aperfeiçoados da Eldon 
melhoram a experiência do cliente. 
Com o objetivo de proporcionar soluções de armários económicas, 
a Eldon redesenhou a tampa de proteção contra chuva ARF para 
melhorar a resistência à corrosão e garantir uma vida útil mais longa 
do armário.

Normalmente, as tampas de proteção contra chuva são instaladas em armários que 
se encontram em zonas exteriores, proporcionando proteção adicional para o 
armário e a respetiva junta. 

O novo design da ARF não inclui perfis em L soldados. Em vez disso, inclui perfis 
que estão fixos em pernos soldados. Esta solução permite pintar a ARF na 
totalidade, aumentando a resistência à corrosão.

Acessório de bucim de plástico para cabos agora fornecido com as porcas 
correspondentes

Agora, a Eldon fornece o respetivo bucim de plástico para cabos (CPG) juntamente 
com a quantidade de porcas necessária para fixação segura e adequada num 
armário. As CPGN já não se encontram disponíveis como itens separados.
Anteriormente vendidas em separado, em conjuntos que variavam entre as 50 e 100 
unidades, as porcas CPGN são essenciais para garantir que o CPG proporciona o 
suporte necessário para introduzir cabos num armário. 

Para acabar com a necessidade de encomendar as porcas em separado, a Eldon 
simplificou o processo: agora, o acessório de fixação CPG vem equipado de série 
com a quantidade necessária de porcas de encaixe.

”A Eldon está empenhada em fornecer soluções completas sempre que possível. 
Por esse motivo, com base nos comentários de clientes, decidimos simplificar o 
processo de encomenda de elementos de fixação de cabos, fornecendo todos os 
componentes necessários de uma só vez”, explicou Mario Tarín, Gestor de produto 
da Eldon. 

O bucim de plástico para cabos (CPG) é um acessório utilizado em todos os tipos 
de aplicações que requerem elementos de fixação de cabos convencionais. O CPG 
é conhecido por proporcionar um excelente alívio de tensão e um nível superior de 
proteção. A nova solução simplificará o processo de encomenda e os requisitos de 
armazenamento dos clientes.

VANTAGENS 
PARA O CLIENTE:

ARF
Maior resistência à 
corrosão

Proteção máxima 
do armário contra as 
condições climáticas

Vida útil do armário 
prolongada

CPG
Solução de acessório de 
uma etapa

Simplificação do 
processo de encomend

Redução dos requisitos 
de armazenamento
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