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Resistentes ao vento, às ondas e ao tempo: 
cabos elétricos com certificação DNV GL 
para calhas articuladas 
Mais de 370 cabos chainflex da igus para transporte de energia e 
dados seguro e de elevada durabilidade em alto mar 
 
Plataformas petrolíferas, centrais de produção de energia elétrica, 
centrais eólicas, portos ou pórticos: estas aplicações apresentam 
requisitos muito especiais no fornecimento fiável de energia e de dados. 
A igus é o único fabricante que desenvolve, testa e certifica cabos em 
conformidade com a DNV GL para calhas articuladas no setor marítimo. 
Atualmente, estão disponíveis mais de 370 cabos de comando, de 
servomotor, de potência e de robô, assim como cabos de bus, de dados, 
de encoder e fibras óticas para alimentação fiável de aplicações na 
indústria marítima. 
 

Desde há muitos anos, que os oceanos fazem parte da economia global, 

através do transporte de mercadorias por todo o mundo, até aos parques 

eólicos offshore. As aplicações em alto mar enfrentam desafios semelhantes 

aos das aplicações em terra. Por exemplo, nos últimos anos, os custos 

associados à exploração e ao transporte de matérias-primas pelo mar, 

aumentaram significativamente, pelo que a automação, que atualmente é 

utilizada em terra, também está a assumir importância em alto mar. Os cabos 

chainflex da igus permitem às empresas garantir um fornecimento de energia 

e dados fiável, reduzindo de forma significativa os custos. Tudo começa com o 

planeamento da instalação utilizando cabos certificados, segue com a 

montagem de forma simples e o processo termina com o funcionamento sem 

problemas e isento de manutenção em condições extremas.  

 

Resistentes a óleos, ao sol e à água do mar 
As empresas da indústria offshore e os seus fornecedores que projetam 

expandir as suas tecnologias renováveis ou preparar as suas frotas mercantes 

para o futuro, contam agora com mais de 370 cabos com certificação DNV GL 

da igus. Estes são concebidos para uma utilização altamente dinâmica em 
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calhas articuladas, para um funcionamento seguro no mar. Paralelamente à 

DNV GL, a igus desenvolveu standards e métodos de teste totalmente novos 

para cabos utilizados em aplicações dinâmicas nas calhas articuladas. Para 

além dos diversos procedimentos de teste em conformidade com a DNV GL, 

os cabos foram também testados sob condições reais no laboratório de testes 

da igus, com uma área de 2750 metros quadrados. Desta forma, estes 

apresentam uma garantia única até 10 milhões de ciclos em calhas articuladas, 

são resistentes a temperaturas até -40 °C e aos raios UV. Para além de serem 

resistentes à água do mar, os cabos também funcionam de forma fiável em 

contacto com óleos. Os cabos são resistentes de acordo com a norma MUD 

NEK 606, o que possibilita o bombeamento em plataformas de perfuração 

isento de manutenção e garante também a segurança dos operadores. 

Especialmente desenvolvidos para aplicações em movimento nas calhas 

articuladas, os cabos funcionam de forma fiável, independentemente do 

comprimento do curso ou do peso adicional.  

 
Os cabos chainflex mantêm as instalações marítimas em movimento, de 
forma fiável 
Com os cabos chainflex, os construtores de instalações têm a máxima 

liberdade no projeto de calhas articuladas e cabos elétricos, uma vez que quase 

não existem limites nas áreas de aplicação – quer sejam subaquáticas ou à 

superfície, sob exposição solar permanente ou com frio prolongado. A 

utilização de cabos chainflex aprovados significa um funcionamento em 

segurança e fiável das instalações offshore, para todos os responsáveis pelo 

bom funcionamento de estaleiros navais, fornecedores de equipamentos e 

fabricantes. 
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CONTACTO: 
 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
Fax 22 832 83 21 
info@igus.pt 
www.igus.pt  
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Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or-7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

SOBRE A IGUS : 
 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 4150 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2018 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 748 milhões de euros.  
A igus detém o maior laboratório de testes e as 
maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de 
poder proporcionar aos seus clientes, em muito 
pouco tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", 
"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
e "xiros" são marcas comerciais da igus GmbH 
legalmente protegidas na República Federal da 
Alemanha e noutros países, conforme aplicável. 
 

 
Legenda: 
 

 
 
Imagem PM5718-1 
Os 370 cabos chainflex certificados são os únicos cabos com aprovação DNV 

GL para aplicações em calhas articuladas em alto mar. (Fonte: igus GmbH) 


