KOMUNIKAT PRASOWY

Przewód Ethernet 3D firmy igus umożliwia
szybką komunikację z robotem
Testowany przewód chainflex dla kątów skrętu do 360 stopni
bezpiecznie przesyła dane do 6-osiowych robotów
W produkcji na dużą skalę roboty przemysłowe są wszędzie. Zapewniają
szybką automatyzację procesów i tym samym zapewniają ekonomiczność
w firmach. Firma igus opracowała nowy, trwały przewód Ethernet,
CFROBOT8.PLUS, który zapewnia bezproblemową komunikację między
osiami, systemem sterowania i nadrzędnymi systemami, nawet przy
ekstremalnych

obciążeniach.

Nowa

rodzina

przewodów

została

przetestowana pod kątem skrętu przez kilka lat w wewnętrznym
laboratorium i działa bezawaryjnie przez ponad 15 milionów cykli.
Liczba robotów wykorzystywanych w produkcji szybko rośnie. Według
szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) na całym świecie do
2020 roku będzie działać ponad 3 miliony robotów przemysłowych, aby
napędzać

automatyzację

produkcji.

Jednocześnie

rośnie

również

zapotrzebowanie na bezpieczną komunikację pomiędzy robotami, osiami,
systemami sterowania i nadrzędnymi systemami. "Prawdopodobieństwo, że
komunikacja przyszłości będzie zdominowana przez przemysłową sieć
Ethernet, jest dość wysokie" - wyjaśnia Rainer Rössel, kierownik działu
przewodów chainflex w firmie igus GmbH. Z tego powodu specjalista od
przewodów do ruchu od ponad pięciu lat opracowuje przewody Ethernet dla
ekstremalnego obciążenia trójwymiarowego i bezpiecznej transmisji danych
pomiędzy elementami robota. Na targach SPS IPC Drives w Norymberdze firma
igus przedstawiła rodzinę przewodów CFROBOT8.PLUS specjalistycznej
publiczności. "Dzięki naszemu nowemu przewodowi do robotyki staliśmy się
jedynym producentem na świecie, który oferuje wytrzymały i przetestowany
przewód skrętny z magazynu, z kątem skrętu do +/- 360 stopni, a tym samym
wypełnia lukę na rynku" - mówi Rössel.
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Przewody skrętne, przetestowane i z gwarancją
CFROBOT8.PLUS został przetestowany pod kątem skrętu w naszym
wewnętrznym

laboratorium

badawczym

o

powierzchni

2750

metrów

kwadratowych - w serii e-prowadników igus triflex do ruchów trójwymiarowych przez ponad 15 milionów cykli. W rezultacie elektryczne cechy komunikacji
Ethernet działają bezbłędnie. Seria testów wciąż trwa, aby określić oczekiwaną,
maksymalną żywotność. Jednak spodziewamy się ostatecznych wyników za
kilka lat. Dzieje się tak, ponieważ firma igus opracowuje i testuje przewody od
ponad 30 lat w największym laboratorium w branży, a przewody te są specjalnie
zaprojektowane do stosowania w e-prowadnikach. Dzięki ponad 2 miliardom
cykli testowych i ponad 1,4 miliona testów elektrycznych rocznie, igus jest
uważany za numer 1 dla przewodów do ruchu w e-prowadnikach. Firma igus
jest jedynym producentem na świecie, który oferuje 36-miesięczną gwarancję
na kompletny asortyment przewodów chainflex, w tym nowy CFROBOT8.PLUS.

Podpis pod ilustracją:

Rysunek PM7618-1
Przewód Ethernet chainflex CFROBOT8.PLUS dla 15 milionów ruchów
skrętnych do 360 stopni i szybkiej transmisji danych do robotów 6-osiowych.
(Źródło: igus Sp. z o.o.)
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KONTAKT Z PRASĄ w igus Polska:

INFORMACJA O IGUS:

Paulina Skowron
Marketing Manager

Firma igus jest światowym liderem w produkcji
systemów
prowadzenia
przewodów
i
polimerowych łożysk ślizgowych. To rodzinne
przedsiębiorstwo z siedzibą w Kolonii ma swoje
oddziały w 35 krajach i zatrudnia około 3 800
pracowników na całym świecie. W 2017 roku firma
igus wygenerowała obroty rzędu 690 milionów
Euro. igus ma największe w swojej branży
laboratoria badań i fabryki, dzięki czemu może w
bardzo krótkim czasie zaoferować klientom
innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb
produkty i rozwiązania

igus Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Mobile: 666 842 679
Faks: 22 863 61 69
info@igus.pl
www.igus.pl

PRESS CONTACT in igus GmbH:
Terminy „igus”, „chainflex”, „CFRIP”, „conprotect”,
„CTD”, „drylin”, „dry-tech”, „dryspin”, „easy chain”, "echain",
"e-chain-systems",
„e-ketten”,
„ekettensysteme”, „e-skin”, „flizz”, „ibow”, „iglide”, „iglidur”,
„igubal”, „manus”, „motion plastics”, „pikchain”,
„readychain”, „readycable”, „speedigus”, „triflex”,
„plastics for longer life”, „robolink” ora „xiros” są
chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych
w Republice Federalnej Niemiec i na całym świecie, w
stosownych przypadkach.

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