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Cabos de bus híbridos da igus para 

Ethernet e Profinet economizam espaço, 

mantendo a fiabilidade 

Vasta gama de cabos de bus chainflex para aplicações móveis em 

calhas articuladas 

 

Na SPS IPC Drives, a igus apresentou as novas soluções de cabos 

únicos e especificamente para a utilização em calhas porta cabos 

articuladas, na nova série de cabos CFBUS.PUR.H01 que combina 

Ethernet ou Profinet com os condutores de potência. Graças aos testes 

exaustivos realizados no laboratório de testes da igus, os utilizadores 

podem não só calcular online a sua duração de vida, como também obter 

uma garantia única de 36 meses. Devido ao revestimento exterior em 

PUR resistente a óleos, os novos cabos são particularmente adequados 

para aplicações móveis em máquinas-ferramenta e outros ambientes 

exigentes.  

 

Os cabos de bus são já muito procurados atualmente em automação e a sua 

procura está em constante crescimento. Muitos módulos de comando 

requerem uma fonte de alimentação de potência adicional. Tais combinações 

de condutores de potência e de dados podem ser encontradas, por exemplo, 

em painéis de comando ou componentes terminais de autómatos. Ao 

combinar dois cabos, o cliente não só economiza espaço nas calhas 

articuladas, como também pode estabelecer ligações com os controladores de 

forma mais compacta e ter apenas uma ficha para todo o sistema. Em 

simultâneo, a solução de um cabo único reduz o tempo de confeção. Se um 

cliente necessitar de um cabo destes, irá certamente encontrar o cabo híbrido 

fiável mais económico entre a vasta gama de 1354 cabos. Para além dos 

cabos híbridos com condutores Profibus e condutores de fibra ótica, o 

CFBUS.PUR.H01.049 com condutores CAT6 e o CFBUS.PUR.H01.060 com 

condutores Profinet completam a vasta gama de combinações da igus. O 

elemento entrançado especial está protegido por um revestimento exterior em 

PUR extrudido à pressão e altamente resistente a óleos. Para permitir uma 
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utilização global, a família de cabos tem aprovação UL e NFPA e cumpre os 

requisitos da EAC e CTP. 

 

Duração garantida e a maior gama de cabos para calhas articuladas 

Tal como todos os cabos da igus, os cabos híbridos foram testados em 

condições reais, e a diferentes temperaturas, no laboratório de testes interno 

com 2750 metros quadrados. Os testes demonstraram que os novos cabos 

Ethernet podem funcionar contínua e fiavelmente com um raio de curvatura 

até 12,5 x d em calhas articuladas. Graças aos testes realizados em situações 

reais, a igus é o único fabricante de cabos no mundo capaz de fornecer uma 

garantia de 36 meses para os seus cabos chainflex - mesmo estando eles 

sujeitos a exigências extremas. Com a ferramenta de cálculo de duração de 

vida chainflex (www.igus.eu/chainflex_servicelifecalculator), o cliente pode 

calcular a duração de vida esperada para os seus cabos de bus híbridos 

CAT6 e Profinet em calhas com movimento contínuo.  

 

Legenda: 

 

 

 

Imagem PM5817-1 

Com a nova combinação de condutores Ethernet e potência, na série 

CFBUS.PUR.H01 com CAT6 ou Profinet, pode obter, através da igus, uma 

solução com um só cabo, testada, que poupa espaço e com uma garantia de 

36 meses. (Fonte: igus GmbH) 

 

http://www.igus.eu/chainflex_servicelifecalculator
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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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Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

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 3800 
colaboradores em todo o mundo. Em 2017 a igus 
com “motion plastics”, componentes plásticos 
para aplicações com movimento, conseguiu 
atingir um volume de vendas de 690 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros" são marcas 
registadas na Alemanha e se aplicável, também a nível 
internacional protegidas por direitos comerciais. 

 


