
Nexans tukee asiakkaiden automaatiohaasteita esittelemällä uudet Motionline®-hybridikaapelit SPS IPC Drives -
messuilla

Hybridikaapeliratkaisuissa erilliset sähkö-, data- ja merkinantotoiminnot yhdistetään yhteen kaapeliin, mikä tekee
automaatiolaitteiden keskinäisen liittämisen ja asennuksen nopeammaksi, helpommaksi ja joustavammaksi.

Nexans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, on vahvistanut Motionline®-automaatiomerkkiään esittelemällä hienostuneet,
huipputekniset hybridikaapeliratkaisut, joissa erilliset sähkö-, data- ja merkinantotoiminnot yhdistetään yhteen kaapeliin. Uudet hybridikaapelit
tarjoavat innovatiivisen lähestymistavan automaatiolaitteiden keskinäiseen liittämiseen, jolloin saadaan siisti, tilaa säästävä järjestelmä, joka on
helpompi ja nopeampi kuin erillisten kaapeleiden käyttäminen kuhunkin toimintoon sekä tuo lisää joustavuutta tuleviin uudelleenkonfigurointi-
ja laajennushankkeisiin.

Mikä hybridikaapeli on?

Nexansin uusissa hybridikaapeleissa on sähkökaapeli sekä vähintään jokin toinen tärkeä automaatiosovellus yhden kaapelin poikkipinnalla.
Esimerkiksi kaapelissa voisi olla sähkökaapeli ja yksi tai useampi seuraavista sovelluksista: merkinanto-, väylä-, anturi-, ohjaus- ja POF-
kaapeli (muovinen valokuitu).

Hybridikaapelit säästävät kustannuksia ja parantavat asennuksen tehokkuutta

Perinteisesti automaatiolaitteiden, kuten servomoottoreiden tai robottien asennuksessa on käytetty erillisiä kaapeleita sähkön, datan ja
signaalien siirtoon ohjauskaapin ja laitteen välillä. Tämä lähestymistapa on aikaa vievää, ja kun tulee tarve lisätä laitteita, lisäkaapelointi on
välttämätöntä ja kaappiin on ehkä asennettava ylimääräisiä liittimiä ja pistorasioita.

BUS-kaapelien käyttö on jo vähentänyt kaapelointityötä tarjoamalla helpon tavan kunkin aktiivisen komponentin yhdistämiseen.
Hybridikaapelien myötä Nexans on viemässä BUS-kaapelikäsitteen seuraavalle tasolle.

Korvaamalla tyypillisen ’tähti’ konfiguraation, jossa kukin automaatioyksikkö on ryhmitetty ohjauskaapin ympärille, hajautetulla ’silmukka’ tai
’ketjutus’ konfiguraatiolla, jossa laitteet liitetään toisiinsa, saadaan yksinkertainen ja vähemmän asennusaikaa vievä järjestelmä. Sitä on myös
helppo laajentaa, koska uusi laite vain kytketään johonkin olemassa olevista laitteista.

Hybridikaapelien suunnittelu

Mahdollisten sovellusten runsaudesta johtuen hybridikaapeleita ei saa suoraan kaupan hyllyltä. Nexans toimittaa kuhunkin järjestelmään
räätälöidyn ratkaisun, mutta jokaisessa kaapelissa on kuitenkin seuraavat peruselementit: datan siirto, sähköjohtimet ja suojajohdin sekä
merkinantoelementit. Kaapelit suunnitellaan EMC-suojatuiksi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja TPU-vaippaa (kestomuovinen
polyuretaani) suositellaan, jotta varmistetaan kestävyys automaatiosovelluksissa esiintyviä erilaisia vaarallisia nesteitä ja aineita vastaan.

Nexans on onnistuneesti kehittänyt ja testannut hybridikaapelia, joka pystyy siirtämään 28 A kussakin 4 mm2:n sähköjohtimessa.

Liittimet ovat kokonaisjärjestelmän oleellisia osia

Optimaalisen liittimen valinta on ratkaisevan tärkeää minkä tahansa hybridikaapelijärjestelmän toiminnassa. Kokonaisjärjestelmien
lähestymistapaan liittyen Nexansilla on kumppanina Intercontec kehittämässä monipuolisten hybridiliitinten uutta sukupolvea.

Motionline® tuotemerkki

Nexansin Motionline®-tuotemerkin kaapeleissa on kaapeliratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti tarjoamaan hyvää suorituskykyä ja
kokonaisluotettavuutta hyvin monenlaisiin ohjausketju-, väylä-, anturi- ja robottiautomaatiosovelluksiin.

Hybridikaapelit kehitettiin Nexansin MAC-sovelluskeskuksessa (Motion Application Centre) Nürnbergissä ja valmistetaan sikäläisessä
tehtaassa.
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Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman
kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans
suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen,
ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. 
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista
strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän
ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia
euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com


