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Rendkívül rugalmas Ethernet kábelek 600 

voltos változatban, UL-jóváhagyással, az Ipar 

4.0 jegyében 

Új CAT5e és CAT6 kábelek energialáncba való használatra, 

megnövelt élettartammal és amerikai piaci jóváhagyással 

 

A CAT5e és a CAT6 kábel az Ipar 4.0 automatizálásban való bevezetéséhez 

elengedhetetlen. Az igus az energialáncokban való használathoz 

továbbfejlesztette két, kifejezetten rugalmas Ethernet kábelét, a 

CFBUS.045 és a CFBUS.049 típust. Az új CAT5e és CAT6 kábel 600 voltos 

változata az észak-amerikai piacra bővített UL-jóváhagyással rendelkezik. 

A kábeleket az igus saját laborjában több mint 76 millió elmozdulás során 

behatóan tesztelték, és 1 méteres hossztól már készletről kaphatók.  

 

A jövő digitalizált gyárának megvalósításához fontos lépés az ipari Ethernet 

kiépítése. Több tanulmány is rámutatott, hogy a terepi buszkábelek világában 

nem történik változás, ugyanakkor az Ethernet kábeles megoldások száma 

immáron kétszámjegyű növekedést produkál. Azt viszont sokan elfelejtik, hogy 

míg a mezőbuszos rendszereket kifejezetten a mostoha ipari körülményekre 

tervezték, az Ethernet rendszerek az iroda és a kiszolgáló közötti tiszta és 

biztonságos feltételek közötti használatra szolgálnak. Az ipari környezetben 

viszont most már szükség van az alkatrészek közötti biztonságos és tartós 

kapcsolatra. Az igus az első gyártó, amely a CFBUS.045 (CAT5e) és 

CFBUS.049 (CAT6) kábellel kifejezetten az energialáncokban használható 

termékcsaládot jelentetett meg a piacon ebben a kategóriában. 9,5xd hajlítási 

sugarukkal és az igus belső tesztjei során 76 milliónál is több elmozdulással 

ezek a kábelek már minden kétséget kizáróan bizonyították kimagasló 

élettartamukat. A kábelek kiváló minőségű anyagának, valamint a 90 

százalékos fedettséget biztosító fonott árnyékolásnak, illetve az ebből eredő 

elektromágneses kompatibilitásnak köszönhetően az igus most már készletről 

tudja ajánlani a 600 voltos rendszerekhez adott UL-tanúsítvánnyal ellátott új 

kábeleket. Így tehát ezek az Ethernet kábelek biztonságosan használhatók a 

hajtástechnikai kábelekkel együtt. 
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Ethernet kábelek 36 hónapos garanciával az amerikai piacra 

Az igus több mint 1300 kábeltípusával a világ legszélesebb energialánckábel-

választékát kínálja nemzetközi tanúsítványokkal, így például az UL 

jóváhagyásával. A motion plastics megoldások és mozgó kábelek szakértője 

már több mint 25 éve gyárt UL-jóváhagyással rendelkező chainflex kábeleket 

különféle gépészeti és gyártási területekre. Az exportálással foglalkozó 

cégeknek ez jelentősen megkönnyíti a belépést az USA piacaira, mert az UL 

(Underwriters Laboratories) az Egyesült Államok leginkább ismert és 

legszéleskörűbben elfogadott tanúsító szervezete. Rendszeres időközönként 

ad ki szabványokat, és tanúsít különféle termékeket, többek között például az 

igus kábeleit is. Ha egy kábel teszttanúsítvánnyal rendelkezik, vámoltatása és 

üzembe helyezése gyors és zökkenőmentes. Az összes chainflex kábel 2750 

m2 alapterületű saját laborban végzett tesztelésének köszönhetően az igus a 

világon az egyetlen gyártó, amely valamennyi kábelére 36 hónapos garanciát 

kínál, ideértve természetesen az új CAT5e és CAT6 Ethernet kábeleket is.  

 

 

 

KAPCSOLAT: 
 

igus® Hungária Kft. 
Ipari Park utca 10 
1044 Budapest 
Tel. 1/306-6486 
Fax 1/431-0374 
info@igus.hu 
www.igus.hu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sajtókapcsolat: 
 
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 

AZ IGUS -RÓL: 
 
Az igus GmbH világszerte vezető gyártó az 
energialánc-rendszerek és a polimer-
siklócsapágyak terén. A kölni székhelyű családi 
vállalat 35 országban tevékenykedik és kereken 
3.800 főt foglalkoztat világszerte. 2017-ban az 
igus a motion plastics, azaz a mozgatott 
alkalmazásokhoz szolgáló műanyag 
komponensek területén 690 millió eurós 
árbevételt ért el. Az igus üzemelteti a legnagyobb 
tesztlaborokat és gyárakat az ágazatban, hogy 
vevőinek újszerű és személyre szabott 
termékeket és megoldásokat tudjon a legrövidebb 
időn belül felkínálni. 
 
 

 

 
 
 
 
Az "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", "xiros" 
márkanév Németországban és esetenként 
nemzetközileg védett. 
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Képaláírás: 

 

PM6918-1-es számú kép 

Az új, nagyon rugalmas CFBUS.045 és CFBUS.049 chainflex kábellel az igus 

hosszú élettartamú, 600 voltos rendszerben használható, UL-jóváhagyással 

rendelkező termékekkel jelent meg a piacon. (Forrás: igus GmbH) 


