
As nossas entradas de cabos



Fundada em 1919 em Hamburgo, nós, como fabricante de materiais de instalação de navios, conhecemos o clima
rigoroso da costa e os desafios para o homem e o material. Essas condições extremas moldaram as demandas
de nossos produtos por 100 anos. O resultado é que tudo que fabricamos é feito para os ambientes mais dificeis.

Esses mercados confiam em nossas entradas de cabo:

Geração de Energia

Construção Naval

Tecnologia de Plug e Tomadas

Automação

Engenharia de Máquina e instalações Distribuição

Eletricidade Industrial Instalaçõnes Elétricas

Trens

Iluminação



Proteção de cabo para as condições 
mais difíceis.

Une e mantém juntos.

Tão versátil quanto suas aplicações.

Prensa Cabos

Membranas Prensa Cabos - Grommets

Blocos de Passagens MCT 

Tubos Corrugados e Terminações

Uma alternativa rápida e
fácil de prensa de cabo.

Se os prensa cabos podem respirar, as membranas-prensa cabos (os chamados grommets)
macias e suaves que podem suportar as mais difíceis tensões, e suportar as mais extremas
temperaturas. Quando se trata de seus cabos, nossos produtos realmente entregam 
proteção e qualidade, também nas condições mais difíceis.

Produtos fortes em todas as categorias.

®



Membranas - Prensa cabos - Gromments

Blocos de Passagem, MCT,

Sistema de entrada de cabos

Simplemenste empurre, insira o cabo e pronto. Graças a sua tecnologia de dupla
injeção, nossas membranas são muito robustas e podem serm instaladas de maneira
rápida e eficientes.

Altamente flexível e fácil de usar: Nosso sistema de entrada de cabos
CONMAXX® economiza seu tempo na instalação de cabos pré-fabricados.

MultiCLIXX®

CONMAXX®

QUIXX®

CONMAXX® Gland

Multi talentoso e rápido:
nossas membranas para
múltiplos cabos com alívio
de tensão.

Flexível e eficaz:
Nossa solução para uma instalação
simples de dentro para fora.

Fácil e receptivo:
Nossa solução para instalações de retrofit
e trabalhos de manutenção durante a operação,
ou seja, sem necessida de desmontagem dos cabos. 

Duas vezes melhor e mais fácil:
os nossas membranas-prensa cabos
estão disponíveis em plug/tampão na 
versão roscada.

CLIXX®

Simples e rápido:
nossa alternativa de prensa 
cabos com alívio de tensão.



Prensa Cabos

Nossos Prensa Cabos são os clássicos entre a nossa gama de "Entrada de Cabos". Devido ao nosso 
duradouro trabalho de desenvolvimento, eles contribuem para a operação confiável de maquinário na 
indústria e no comércio mundial.

À prova de explosão

EMC

Ventilação

VentGLAND® VentPLUG

Nossa linha de produtos especialmente
projetada para áreas classificadas (peri-
gosas) consiste de prensa cabos, bujões 
(tampões), ampliadores e adaptadores 
em conformidade com as Certificações 
ATEX e IECEx.

Nossas soluções são feitas especial-
mente para compatibilidade eletro-
magnética. Disponível com cone de 
aterramento ou inserto de mola de 
contato para um conceito efetivo de
blindagem de 360°.

A membrana respirável resistente à radiação UV, óleos, graxa e água salgada
protege sua instalação contra a condensação.

Nosso inovador prensa cabo
reduz a condensação onde
prevalecem temperaturas e
umidade flutuantes.

Nossa unidade de equali-
zação de pressão economiza 
espaço para uma ventilação 
eficaz de caixas, painéis e 
gabinetes.



ShotGLAND®

SPRINT®

MARATHON®

Versátil e durável:
Nosso sistema de prensa cabos de 
poliamida, latão e aço inoxidável 
oferecem uma solução para qualquer 
tipo de cabo - devido a faixas de 
fixação de vedações idênticas entre 
os modelos. Também para proteção 
contra explosões, EMC e ventilação. 
 

Ultra plana e extremamente durável:
Nossa solução para os ambientes 
de temperatura mais extremos.

Poderoso e engenhoso:
nossa inovação separa a vedação
da função de alívio de tensão,
tornando-a ainda mais forte.



Tubos Corrugados e Terminações Proteções de Cabos

Porque os cabos bem protegidos evitam tempos de inatividade e manutenção 
dispendiosos: Nosso abrangente sistema Brace® protege seu cabo mesmo sob as 
condições mais difíceis. Por exemplo contra influências mecânicas, ácidos e lixiviação 
(dissolução).

Com os nossos tubos corrugados robustos 
feitos em Plástico moldável, protegemos 
seu Cabo estandendo a vida útil em todos 
os usos.

Nossas Terminação plástica BraceFITTING oferece
muitos vantagens. Por exemplo, um sistema de
fechamento bem pensado, temos IP68 como proteção 
padrão.

Nossas Terminações BraceFITTING feito de 
metal, simplifica a instalação e protege os 
cabos de forma confiável.

Economia de espaço e móvel:
Nossas luvas trançadas e revestidas são 
feitas para muitos tipos de campos.

BraceFITTING Kunststoff

BraceFITTING Metall

BraceSLEEVE

BraceCONDUIT Kunststoff

BraceCONDUIT Metall

Nossos tubos de proteção convencem, com maior
Resistência, quando as cargas externas das
Instalações são extremamente exigentes.
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Todos os produtos podem ser encontrados em www.wiska.com.br

Sobre a WISKA®

Fundada em Hamburgo em 1919, hoje somos um dos principais fabricantes de material de instalação elétrica.
Produtos de iluminação e Câmeras de Vigilância CCTV para comércio trabalho externo, indústria e construção naval. Além 
de nosso próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento, temos uma unidade de produção diretamente conectada 
na sede da empresa em Kaltenkirchen. Com o nosso rede mundial de revendedores e afiliadas, fornecemos um serviço 
rápido e pessoal. Atendimento ao cliente no site seguro. O Grupo WISKA emprega hoje 260 pessoas em todo o mundo.

® As marcas registradas da WISKA são protegidas pelas leis de marcas registradas em 

®


