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A igus apresentou a próxima geração de cabos 

inteligentes 

O módulo CF.Q verifica e avalia dados de cabos durante o 

funcionamento real e informa quando será necessária a próxima 

substituição 

 

A empresa igus levou seu conceito de cabo inteligente ao próximo nível. 

A experiência de clientes nas indústrias automotiva e de máquinas-

ferramentas forneceu conhecimentos importantes para o 

desenvolvimento dessa nova geração. O novo módulo CF.Q em 

combinação com o isense utiliza as novas possibilidades de 

digitalização e ligação em rede para tornar a manutenção mais fácil e 

mais eficiente e, assim, economizar dinheiro. 

 

A parte principal de cada cabo inteligente da igus é um sensor complexo 

chamado CF.Q. Com esse módulo, as propriedades elétricas podem ser 

testadas em vias de medição adicionais e continuamente comparadas com 

valores empíricos existentes de um determinado cabo chainflex. Danificações 

devido ao dobramento ou cargas extremas podem ser detectadas 

confiavelmente. Além disso, é possível definir valores de referência para os 

cabos de antemão. Se o módulo CF.Q está instalado, ele informa o cliente 

acionando um contato quando os valores predefinidos dos parâmetros 

elétricos mudarem. No entanto, a inteligência "verdadeira" do cabo se 

encontra no detalhe. Apenas a combinação de valores empíricos e medições 

em tempo real fornecem ao usuário previsões exatas sobre as manutenções 

de seus cabos - especialmente no ambiente de produção dinâmico. Isso é 

possível graças a uma aplicação adequada para a indústria 4.0 chamada 

isense-online. Ela compara os valores do cabo registrados em tempo real e os 

valores empíricos em um banco de dados, e, se detectar flutuações, solicita 

ao operador fazer a manutenção. Isso tudo antes de ocorrer algum dano que 

resulte em uma interrupção da produção ou tempo de inatividade da máquina.  
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Manutenção previsível alivia equipes de manutenção 

Graças ao invólucro de calha superior, a nova geração de módulos CF.Q 

agora é adequada para a montagem de quadros de distribuição, oferecendo, 

assim, aos engenheiros elétricos uma flexibilidade adicional em termos de 

integração e manuseio. Além disso, por possuírem um slot para cartão SD, os 

módulos são adequados para o logging de dados. Uma emissão dos valores 

medidos em uma interface serial também faz parte do padrão. Clientes que 

querem obter informações precisas sobre os valores medidos salvos podem 

fazê-lo através de uma visualização detalhada quando conectados com o 

isense-online. Aliás, o usuário tem acesso a uma grande variedade de canais 

de comunicação e opções de relatórios. Recomendações de manutenção ou 

falhas iminentes são exibidas no navegador clássico de PCs, assim como em 

dispositivos móveis como tablets e smartphones. Para equipes de 

manutenção e gerentes de produção, os cabos inteligentes da igus estão 

trazendo uma mudança de paradigma para a manutenção e serviço através 

de previsões exatas. Graças à indústria 4.0 e a integração ativa de 

tecnologias inteligentes, a manutenção do futuro se torna previsível e 

consequentemente mais eficiente. Os sensores e aplicação insense-online 

podem ser usados em vários setores. Com o dispositivo beta 

IS.CF.Q.03.01.0., disponível no estoque, os clientes podem começar o seu 

próprio projeto de teste beta e preparar ainda mais os seus processos de 

produção para a digitalização e "smart factorys".  
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CONTATO: 
 
igus® do Brasil Ltda. 
Avenida Marginal Norte  
da via Anhanguera 53.780 
Vila Rami - Jundiai 
Tel. 55 11 3531 4487 
Fax 55 11 3531 4488 
vendas@igus.com.br 
www.igus.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATO DE IMPRENSA: 
 
Rebeca Tarragô  
Marketing 
Avenida Marginal Norte  
da via Anhanguera 53.780 
Vila Rami - Jundiai 
Tel. 55 11 3531 4487 
Fax 55 11 3531 4488 
Rebeca.tarrago@igus.com.br 
www.igus.com.br 
 

SOBRE A IGUS : 
  
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de esteiras porta 
cabos e buchas autolubrificantes em polímero. A 
empresa sob gestão familiar com sede em 
Colónia está representada em 35 países e 
emprega aproximadamente 3.800 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2017 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 690 milhões de euros. A igus detém o 
maior laboratório de testes e as maiores fábricas 
do seu ramo industrial a fim de poder 
proporcionar aos seus clientes, em muito pouco 
tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
Os termos "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”, 
"iglide", "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", "xiros" são marcas registadas na 
Alemanha e se aplicável, também a nível internacional 
protegidas por direitos comerciais. 
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Legenda: 

 

 

Imagem PM2918-1 

Em combinação com tendências tecnológicas como redes neuronais ou 

inteligência artificial, a igus está definindo novos padrões em cabos 

inteligentes e manutenção previsível. (Fonte: igus GmbH) 


