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Wereldprimeur tijdens SPS IPC Drives: de 

eerste intelligente buskabel voor veilige 

automatisering 

CF.D maakt het bewaken van uiterst dynamische kabelrups-kabels 

mogelijk in een intelligente fabriek, zodat het aantal 

productieonderbrekingen wordt gereduceerd 

 

Tijdens de SPS IPC Drives beurs van 2018, presenteerde igus een nieuw 

en wereldwijd uniek concept voor de intelligente bewaking van buskabels 

in kabelrups-systemen. Dankzij vroegtijdige waarschuwingen, detecteert 

het CF.D systeem tijdig aanstaande storingen, zelfs in geval van de 

kleinste verandering in de transmissie karakteristieken. Op deze manier 

kunnen hoge kosten voor ongeplande productieverliezen worden 

vermeden. 

 

De mechanische belastingen in kabelrupsen leiden uiteindelijk tot wijzigingen in 

de transmissie karakteristieken van de buskabels. Net als lineaire 

verplaatsingen, geldt dit ook voor drie-dimensionale bewegingen, bijvoorbeeld 

in het geval van dress-packs op robots. Het resultaat is een verstoring in de 

data-transmissie of zelfs onvoorziene installatie storingen. Dit wereldwijd unieke 

concept, gepresenteerd door motion plastics specialist igus tijdens de SPS IPC 

Drives beurs van 2018, detecteert de verslechtering van de gebruikte chainflex 

buskabel vroegtijdig. Het intelligente systeem bestaat uit een evaluatie-unit en 

een responsmodule. Deze zijn geïntegreerd aan het begin en het einde van de 

bewegende buskabel. De evaluatie-unit wordt doorgaans in de schakelkast aan 

het vaste uiteinde geplaatst en de responsmodule in de verdeelbox aan de 

bewegende zijde van de kabelrups. Tussen de twee, worden speciale data-

pakketten verzonden voor meetdoeleinden en de kabelkwaliteit wordt constant 

geëvalueerd aan de hand van het toenemende aantal verloren of beschadigde 

data-pakketten. Wanneer een voorgedefinieerde waarde wordt overschreden, 

dan wordt de klant daarop geattendeerd middels een gele LED en het 

schakelen van een contact. Deze alarmdrempel kan ook worden opgevraagd 

via het aangesloten netwerk en de actuele situatie kan worden weergegeven in 

een web-browser. Het overschrijden van een tweede drempelwaarde wordt 
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gesignaleerd middels een rode LED en geeft een storing aan van de bus-

transmissie, zodat de storing snel gelokaliseerd kan worden door naar de 

schakelkast te kijken.  

 

smart plastics programma blijft groeien 

Voor de eerste keer maakt het innovatieve systeem het mogelijk een kabel in 

dynamisch bedrijf te bewaken, zonder extra draden of het opofferen van kabels. 

CF.D integreert zichzelf in de isense-omgeving voor voorspelbaar onderhoud. 

igus is al sinds 2016 bezig met het ontwikkelen van een reeks producten onder 

deze noemer, waarbij diverse sensoren en bewakingsmodules intelligentie 

toevoegen aan motion plastics producten, zoals kabelrupsen, kabels, lineaire 

geleidingen en tandkranslagers. Ze meten onder andere de slijtage tijdens in 

bedrijf zijn en waarschuwen de gebruiker op tijd om reparatie of vervanging in 

te kunnen plannen. Dankzij het netwerken middels de igus 

communicatiemodule (icom), is de weergave van de online status en meldingen 

bijvoorbeeld via een pc, tablet of smartphone net zo goed mogelijk als een 

directe integratie in de infrastructuur van de klant. Deze intelligente kunststoffen 

voorspellen nu al de levensduur van talloze klantapplicaties, bijvoorbeeld in de 

automotive industrie. 

De volgende stap in de ontwikkeling is de toenemende integratie van de 

geplande componenten, zoals de integratie van de ontvanger in een 

connectorbehuizing. Geïnteresseerde beta-testers kunnen contact opnemen 

met igus via smartplastics@igus.net. 
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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 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 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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Fotobijschrift(en): 

 

 

Foto PM7518-1 

Intelligente kabelbewaking in de slimme fabriek: het CF.D systeem van igus 

biedt tijdig informatie over wijzigingen in de transmissie karakteristieken van 

buskabels. (Bron: igus B.V.) 


