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Uiterst flexibele Ethernet-kabels voor  
kabelrupsen met CC-Link IE Field certificaat 
Nieuwe chainflex CAT5e en CAT6 kabels met voorspelbare en 
gegarandeerde levensduur en certificatie voor CC-Link IE protocollen 
 
CAT5e of CAT6 kabels zijn onmisbaar voor de implementatie van Industrie 
4.0 in de automatisering. igus heeft nu haar twee uiterst flexibele Ethernet-
kabels CFBUS.045 en CFBUS.049 verder doorontwikkeld, voor het gebruik 
in kabelrupsen. De nieuwe kabels zijn nu getest door onafhankelijke 
instituten en hebben het certificaat verkregen voor CC-Link IE protocollen 
voor de Aziatische regio alsook UL-certificering, verhoogd tot 600V, voor 
de Amerikaanse markt. 
 
Industrieel Ethernet is de toekomst voor de gedigitaliseerde fabriek van morgen. 
Talloze studies laten zien dat het Fieldbus-protocol wereldwijd stagneert en dat 

het aantal Ethernet-verdeelpunten toeneemt met groeipercentages ruim in de 

dubbele cijfers. Dit geldt in Azië maar in toenemende mate ook in Europa en 

gebruikers kiezen voor technologieën met CC-Link IE (Industrieel Ethernet). 

Deze systemen bieden naadloze data-uitwisseling op alle niveau's van een 

productiefaciliteit, van het hoogste besturingsniveau tot aan de 

productieniveau's. Het CC-Link IE controller netwerk is ontwikkeld voor de snelle 

uitwisseling van grote hoeveelheden data in een fabriek of productielocatie, 

terwijl het CC-Link IE field netwerk is geoptimaliseerd voor de verbinding van 

een breed scala aan apparaten en hun verbinding met andere bestaande 

netwerken zoals de CC-Link standaard. De toegenomen eisen voor 

communicatie-verdeelpunten van industrieel Ethernet vragen om een 

betrouwbare verbinding met lange levensduur tussen de componenten om te 

voldoen aan de continu groeiende hoeveelheid data die wordt overgedragen. 

De CAT5e en CAT6 chainflex Ethernet kabels zijn precies de juiste keuze om 

deze communicatie te waarborgen. Met meer dan 76 miljoen slagen en een 

buigradius van 9.5 x d in test 3089, hebben ze hun uitzonderlijk lange 

levensduur reeds kunnen aantonen in het igus testlaboratorium.  

 
  

https://www.igus.nl/info/unharnessed-cables-chainflex-tests
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chainflex kabels voor een zekere en betrouwbare data-overdracht 
Een grote uitdaging in industriële omgevingen is de beperkte levensduur van 

datastromen als gevolg van de veroudering van de bewegende kabels.  

igus is de enige leverancier die series CFBUS.045 CFBUS.PUR.045, 

CFBUS.PVC.045 (CAT5e) en CFBUS.049, CFBUS.PUR.049 en 

CFBUS.PVC.049 (CAT6) buskabels aanbiedt. Het meest uitgebreide 

kabelassortiment op de markt is speciaal ontwikkeld en getest voor gebruik in 

kabelrupsen. Met jaarlijks meer dan twee miljard cycli en meer dan 1,4 miljoen 

elektrische tests, is igus de Nr. 1 op het gebied van bewegende kabels in 

kabelrupsen. Alle test-data wordt daarnaast ingevoerd in een online tool, welke 

nauwkeurig de levensduur van alle chainflex kabels voorspelt. Een ander bewijs 

van de kabelkwaliteit wordt geboden door de twee certificeringen: Alle nieuwe 

BUS-kabels zijn na uitgebreide elektrische tests, gecertificeerd door de CLPA 

CC-Link Partner Association, waarbij de kabels tevens de hogere 600V UL 

certificering hebben gekregen. 

 

Ethernet-kabels met garantie voor industriële communicatie 
igus levert 1.354 kabeltypen, het meest uitgebreide assortiment 

kabelrupskabels op de markt, met 's werelds uitgebreidste selectie van 

internationale certificeringen waaronder het CC-Link certificaat. De specialist op 

het gebied van kabels voor bewegende toepassingen levert al meer dan 25 jaar 

UL-gecertificeerde chainflex kabels voor machine- en installatiebouw. Voor 

bedrijven die exporteren betekent dit een eenvoudige inklaring bij de douane 

zodat de producten gemakkelijker de VS kunnen betreden. Vanwege het 

continue testen van alle chainflex-kabels in het eigen lab van 2.750 m², is igus 

de enige producent ter wereld die 36 maanden garantie biedt op het complete 

kabelassortiment, inclusief de nieuwe CAT5e en CAT6 Ethernetkabels. 

 

Meer informatie omtrent het certificaat voor CC-Link IE protocollen is 

beschikbaar op: https://www.cc-link.org/en/index.html. 

 
  

https://www.cc-link.org/en/index.html
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CONTACTPERSON PERS IGUS: 
 
igus® B.V. 
Sterrenbergweg 9 
3769 BS Soesterberg 
Tel. 0346 - 35 39 32 
Fax 0346 - 35 38 49 
igus.nl@igus.de 
www.igus.nl 
 
 

OVER IGUS: 
 
igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 3.800 medewerkers in 
dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 690 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 

 
 
CONTACTPERSON PERS ELCEE: 
 
Elcee Holland B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 28 
3316 GL Dordrecht 
Tel. +31-786 544 777 
Fax +31-786 544 733 
 

 
 
OVER ELCEE: 
 
Elcee Holland uw sales partner voor igus 
 
• Geen minimum orderwaarde 
• Meer dan 100.000 producten op voorraad! 
• Gratis monsters 
 
Het igus® concept ‘plastics for longer life’ staat 
voor duurzame machineonderdelen van speciaal 
kunststof, met lage frictie en nauwelijks slijtage. 
Elcee heeft een indrukwekkende voorraad van de 
diverse kwaliteiten in huis en kan veel van de 
programma-lijnen binnen 24 uur uit voorraad 
leveren. 
Elcee Holland B.V. is de agent voor igus in 
Nederland. Neem voor al uw vragen over advies 
& verkoop van igus lager- en lineairtechniek 
contact op met Elcee Holland B.V. 
 
 

 
 
De termen "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" en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in de 

Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, ook in andere landen. 
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Bijschrift: 
 

 
Foto PM0819-1 
Nieuwe chainflex Ethernet-kabels met een voorspelbare en gegarandeerde 

levensduur inclusief certificaat voor CC-Link IE protocollen waarborgen een 

snelle data-overdracht en soepele handelstransacties in de Aziatische regio. 

(Bron: igus B.V.) 

 


