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Optimalizálás és fejlesztés egyben: igus egy 
érpáros Ethernet-kábel e-chain 
energialáncokhoz 
A chainflex CFBUS.PUR.042 hosszú élettartamát a kísérleti 
laboratóriumban végzett beható vizsgálatok is garantálják 
 
A világszerte használt érzékelők naponta több milliárd adatot 
generálnak – és ez a szám egyre csak nő. Az egy érpáros Ethernet (Single 
Pair Ethernet, SPE) technológia merőben új lehetőségeket kínál az így 
előállt adatfolyamok megbízható és gyors továbbításához a berendezés 
akár legkisebb területei felé is. Az igus a 2019-es SPS vásáron mutatta be 
az energialáncokhoz tervezett CFBUS.PUR.042 SPE-kábelt. Az egyetlen 
érpár használata 25%-kal csökkenti a kábel külső átmérőjét. Az igus 
kísérleti laboratóriumában elvégzett vizsgálatoknak köszönhetően pedig 
a motion plastics megoldások szakértője garantálja a 10 millió kettős 
löketnyi vagy 36 hónapos élettartamot. 
 
A digitalizáció következtében a gyárak és a berendezések által generált adatok 

mennyisége folyamatosan nő. A terepi buszokat (például Profibus és CC-Link), 

valamint az Ethernet származékait (például Profinet és CC-Link IE) 

folyamatosan továbbfejlesztik, hogy egyre nagyobb és nagyobb mértékű 

adatátvitelt tegyenek lehetővé. Hasonló a helyzet a hagyományos Ethernet-

kategóriák esetében is. Néhány évvel ezelőtt még minden mércéje a CAT5 volt, 

majd óriási előrelépést hozott a CAT5e megjelenése, mára pedig már a CAT6A 

és a CAT7 iránti kereslet nő ugrásszerűen. Ugyanakkor minden korábbi 

fejlesztés megtorpant a berendezés utolsó „intelligens” részénél. A kábelek 

mérete és a csatlakozómegoldások miatt eddig még nem sikerült olyan 

csatlakozást kifejleszteni, amely elért volna egészen a legapróbb érzékelőig. Az 

egyik lehetséges megoldást az olyan kábelek jelentik, amelyek mindössze 

egyre redukálják az érpárok számát. A CFBUS.PUR.042 formájában az igus 

bemutatta a 2019-es SPS vásáron az első egy érpáros chainflex Ethernet-

kábelt, melyet kifejezetten a mozgó e-chain energialáncokban történő tartós 

használatra terveztek. 
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Az intelligens ipari automatizáció kulcsa 
Az egy érpáros Ethernet-kábel az „amit nem használunk, attól meg lehet 

szabadulni” elvet követve mindössze egyetlen érpárral dolgozik a szokásos 

négy helyett. Bár ezáltal az adatátviteli sebesség 10 Mbps és 1 Gbps közé 

csökken, de számos alkalmazásban nincs is szükség ennél többre. Cserébe 

viszont az erek számának csökkentése révén a CFBUS.PUR.042 25%-kal 

kisebb külső átmérőt biztosít. Ezzel pedig már eléri egy patch-kábel szintjét. Az 

új kábelt pontosan a T1-es csatlakozóinterfészhez tervezték, melyet 

kifejezetten az SPE-hez fejlesztettek ki. Ennek eredményeképpen a tartós 

árnyékolás megbízható átvitelt biztosít, az elektromágneses összeférhetőség 

(EMC) pedig kiváló. A kábel és a csatlakozó kombinációja szokatlanul masszív: 

Az igus rendkívül kopás- és bevágásálló PUR köpenyt használ, a csatlakozó 

pedig erős fém zárószerkezettel és PCB aljzattal van ellátva.  

 

Bizonyítottan és garantáltan hosszú élettartam 
A kábel és a csatlakozó kisebb méretének köszönhetően extra hely szabadul 

fel még a legapróbb méretű e-chain sorozatok esetében is. Az egy érpáros 

Ethernet technológia így kiváló alternatívát kínál a hagyományos soros 

buszrendszerekkel szemben az autóipar, a vasút-technológia vagy éppen az 

ipari robotok terén. A felhasználónak emellett azonban a minőségről sem kell 

lemondania. Az olaj- és lángálló CFBUS.PUR.042 kábelt beható vizsgálatoknak 

vetették alá az igus 3800 négyzetméteres kísérleti laboratóriumában. A vállalat 

széles termékkínálatában szereplő több mint 1300 másik kábelhez hasonlóan 

az egy érpáros Ethernet-kábel élettartama is előre kiszámítható az interneten 

keresztül, az ügyfél pedig 10 millió kettős löketnyi vagy 36 hónapos garanciával 

juthat hozzá. 
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KAPCSOLAT: 
 
igus® Hungária Kft. 
Ipari Park utca 10 
1044 Budapest 
Tel. 1/306-6486 
Fax 1/431-0374 
info@igus.hu 
www.igus.hu 
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Head of PR & Advertising 
 
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 

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 
4.150 főt foglalkoztat világszerte. 2018-ban az 
igus a motion plastics, azaz a mozgatott 
alkalmazásokhoz szolgáló műanyag 
komponensek területén 748 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", "e-spool”, "flizz", ”ibow”, ”igear”,  "iglidur", 
"igubal", ”kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", ”ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
“xirodur”, "xiros" márkanév Németországban és 
esetenként nemzetközileg védett. 
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Képaláírás: 
 

 
PM7619-1-es jelű kép 
Az e-chain energialáncokhoz kifejlesztett igus CFBUS.PUR.042 egy érpáros 

Ethernet-kábel segítségével megbízhatóan csatlakoztathatók az érzékelők, így 

az új kábel jelentős mértékben elősegíti az intelligens ipari automatizálást. 

(Forrás: igus GmbH) 


