
Η Detas SpA παρουσιάζει το τμήμα Detas Ultra που 
δημιουργήθηκε το 2019 μετά από μια μακρά εμπειρία στην 
διαχείριση καλωδίων, ηλεκτρικών πινάκων και γενικότερα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Έτσι δημιουργήθηκε η λύση DES (Detas Entry System), που 
σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη διέλευση των 
καλωδίων, ειδικά εκείνων που είναι ήδη εφοδιασμένα με 
φις, σε ηλεκτρικά ερμάρια και ηλεκτρικό εξοπλισμό, 
βελτιώνοντας την στεγανότητα, την πρόσφυση κ.λπ. 
ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των διαθέσιμων μοντέλων 
για τη μείωση του κόστους.
Η σειρά DES έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατοχυρωθεί 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ιταλία χάρη στην εθνική 
τεχνική εμπειρία στα θερμοπλαστικά προϊόντα και τον 
εξοπλισμό παραγωγής.

Η προσοχή στις λεπτομέρειες κατασκευής και η 
επιλογή της γραμμής παραγωγής ήταν θεμελιώδους 
σημασίας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας 
μια νέα ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
οικογένειες προϊόντων με γνώμονα τη μέγιστη 
αξιοπιστία, προσαρμογή και την καλύτερη τιμή στην 
αγορά.

Ευκολία 
Εγκατάστασης!

Χτένι στήριξης καλωδίων για ράγα ή επίτοιχο

Γείωση θωράκισης EMC καλωδίου 

Σπιράλ διαιρούμενα προστασίας αγωγών

APD - Κουμπώνει σε ράγα Ω DIN 35
AP - Στερέωση με βίδες
AP-DP - Πυκνής διάταξης
Τα χτένια χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά ερμάρια και γενικά 
σε ηλεκτρικό εξοπλισμό για να διατηρούν τα καλώδια σε τάξη 
και ταυτόχρονα μειώνουν την καταπόνηση από τις τάσεις 
σύμφωνα με το  EN 62444.
Τα καλώδια μπορούν να στερεωθούν με κανονικά δεματικά ή 
τύπου velcro. Σε συνδυασμό με αποστάτες μπορούν να 
δημιουργηθούν δύο επιπέδα για περισσότερα καλώδια.

Οι ακροδέκτες θωράκισης MSS καθιστούν εύκολη και 
αποτελεσματική τη γείωση της θωράκισης καλωδίων. 
Μειώνουν την καταπόνηση της τάσης στο καλώδιο 
στερεώνοντάς το με ένα δεματικό.
MSS - ακροδέκτες θωράκισης χωρίς πόδια
MSD - ακροδέκτες θωράκισης για ράγα Ω DIN 
MSB - ακροδέκτες θωράκισης για μπάρα 10x3mm
MSA - MSE - ακροδέκτες θωράκισης με βιδωτή στερέωση 
CTX - εύκαμπτος αγωγός γείωσης

FL - Σπιράλ 
Τα σπιράλ FL αγκαλιάζουν τα καλώδια ακόμη και μετά την όδευσή 
τους. Είναι διαιρούμενα και εφαρμόζουν σε ζεύγη.
Το διπλό σπιράλ αλληλοκαλύπτεται και παρέχει υψηλή προστασία σε 
όλο το μήκος του καλωδίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε ακραίες 
συνθήκες.
Εύκολη σύνδεση με κλιπ.
FW - Κλιπς σπιράλ
Τα κλίπς FW είναι κατάλληλά για τη στερέωση των σπιράλ.
Το προστατευτικό καπάκι παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο 
σπιράλ, ακόμα και από μηχανική καταπόνηση.
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Στεγανοποίηση εισόδου καλωδίου με φις Στεγανές φλάντζες διέλευσης καλωδίων

Σειρά DES
Τα διαιρούμενα πλαίσια επιτρέπουν τη στεγανή διέλευση 
καλωδίων που στο άκρο τους έχουν φις και είναι διαμέτρου 
από 2 έως 34 mm, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα 
παρεμβύσματα. Το πλευρικό κλείσιμο του πλαισίου επιτρέπει 
την σύσφιξη των καλωδίων με καλό δείκτη IP.

Διαιρούμενα παρεμβύσματα SPP & SPG
Τα στεγανά παρεμβύσματα σειράς SP σας επιτρέπουν να 
τοποθετήσετε καλώδια διαμέτρου 2 έως 16 mm μέσα στα 
πλαίσια της σειράς DES. Οι εκδόσεις 2Χ και 4Χ 
προτείνονται για να αυξάνουν τον αριθμό των διελέυσεων 
καλωδίων ανά πλαίσιο.

DES Z & ZZ
Η σειρά DES Z επιτρέπει τη διέλευση καλωδίων με ή χωρίς  
φις μέσα στον πίνακα χωρίς προστασία IP.  
Η σειρά DES ZZ αποτελείται από ένα διαιρούμενο πλαίσιο στο 
οποίο τοποθετούνται 2 σειρές βούρτσες. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται βέλτιστη προστασία από τη σκόνη και καλύτερη 
μηχανική αντοχή απο μια μονή βούρτσα.

Διπλή μεμβράνη καλωδίων DES-PM
Οι φλάντζες διέλευσης καλωδίων της σειράς DES-PM αποτελούν 
οικονομική εναλλακτική λύση για στεγανοποίηση πολλαπλών 
διελέυσεων.  Μετά την ελαφρά διάτρηση της πρόσθιας μεμβράνης 
από τ ο καλώδιο της αντίστοιχης διαμέτρου,  ωθείται ωσότου και η 
δεύτερη μεμβράνη σφίξει το καλώδιο για να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και καλύτερη στεγανότητα.

Ενισχυμένη φλάντζα στεγανής διέλευσης καλωδίων DES-PDM
Οι φλάντζες της σειράς DES-PDM είναι μια εναλλακτική λύση σε 
σχέση με τους κλασικούς στυπιοθλίπτες και προσφέρουν τέλεια 
μηχανική αντοχή. Μετά την ελαφριά διάτρηση της πρόσθιας 
μεμβράνης, το καλώδιο της αντίστοιχης διαμέτρου ωθείται ωσότου η 
δεύτερη μεμβράνη σφίξει το καλώδιο για να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και καλύτερη στεγανότητα.

UV
ISO 4892-2A

COMPLIANT CAD pending

up to

IP66
up to

NEMA
4x PP+GF

IK10
UL94-V0

– 40
+155

°C
UV

ISO 4892-2A
COMPLIANT CAD pending

up to

IP66
up to

NEMA
4x TPE UL94-V0

– 40
+105

°C

DES 24

DES 16

DES 10

DES Q

DES L2

DES L3

DES L4

DES L5

Σειρά DESPRED
Η σειρά DESPRED επιτρέπει τη στεγανή 
διέλευση στον ηλεκτρικό πίνακα με καλώδια  
μέγιστης διαμέτρου Φ34 mm. 
Με τον ίδιο στυπιοθλίπτη καλωδίου είναι 
δυνατόν να επιλέξετε διαχωριστικά 
παρεμβύσματα για να αυξήσετε τον αριθμό των 
καλωδίων.
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Ενισχυμένη φλάντζα καλωδίων κυκλικής μορφής DES-PDM M
Οι φλάντζες της σειράς DES-PDM M χρησιμοποιούν ανοίγματα με 
μετρικό πάχος και αποτελούν οικονομική εναλλακτική λύση έναντι 
των στυπιοθλιπτών καλωδίων. Στερεώνονται με παξιμάδι. Μετά την 
ελαφριά διάτρηση της πρόσθιας μεμβράνης, το καλώδιο της 
αντίστοιχης διαμέτρου ωθείται ωσότου η δεύτερη μεμβράνη σφίξει 
το καλώδιο για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και 
καλύτερη στεγανότητα.
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