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	 							behuizingen	

In onze steeds draadlozer wordende wereld waren het de afstandsbedienin-
gen die zo’n beetje het eerste hun vaste verbinding verloren. Toch zijn er nog 
altijd zeer veel applicaties waarbij het echt niet handig is als een afstands-
bediening draadloos werkt. Daarnaast zijn er ook nog heel veel andere 
applicaties waarbij de schakeling in een behuizing gemonteerd moet worden 
die voorzien is van een vast aangesloten kabel naar de buitenwereld. Voor 
de kleine schakelingen is er onlangs een fraaie serie nieuwe kastjes op de 
markt gekomen die het noemen waard is.

Behuizing 
aan een snoertje
Ideale	oplossing	voor	bekabelde	applicaties

Een nare eigenschap van afstandsbedieningen van de TV is dat hij altijd kwijt 
is. Nooit ligt hij op de plek die je verwacht en altijd heeft hij zich verstopt 
onder stapels kranten of kussens, of hij is door een onverlaat meegenomen 
naar een plek die je niet zou verwachten. Alleen al om deze reden is een 
draadloze afstandsbediening dan ook lang niet altijd wenselijk. Voorbeelden 
hiervan zijn in overvloed te vinden in ziekenhuizen waar de bediening van 
bedden tot aan de drukknop om een verpleegkundige te roepen allemaal 
niet draadloos zijn. Voor deze applicaties zijn dan ook behuizingen nodig 
die voorzien zijn van een draaddoorvoer met trekontlasting en een systeem 
om te voorkomen dat door het te vaak bewegen van het verbindingssnoer er 
draadbreuk optreedt.
 
Standaardbehuizing
Voor veel applicaties is het kostenplaatje dat aan het zelf ontwikkelen van de 
ideale behuizing hangt, geen enkel probleem, maar voor kleinere series is het 
handig dat er kant-en-klare behuizingen bestaan die een vergelijkbaar resul-
taat opleveren als een behuizing die zelf ontwikkeld is. De nieuwste behui-
zingen van OKW uit de serie CONNECT kan voor veel toepassingen de 
ideale behuizing zijn, vooral omdat OKW er een aantal slimme inzetstukken 
bij kan leveren voor o.a. het maken van een zogenaamde ‘vliegende’ behui-
zing. Dit is een elektronicabehuizing voor I/O-aansluitingen of bedienings-
elementen die aan de verbindingskabel opgehangen kan worden. Hierbij 
moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat de toegepaste kabel geschikt 
moet zijn om de mechanische belasting die bij deze toepassing optreedt, te 
kunnen verdragen. 
De OKW-behuizingen uit de CONNECT-serie hebben een hoogte van 22 mm, 
een breedte van 54 mm en zijn leverbaar in drie lengtematen (76, 116 en 156 mm 
- zie figuur 1). De kastjes bestaan uit twee helften die voorzien zijn van een 
verborgen vergrendelingsrand en daardoor simpelweg in elkaar klikken zon-
der schroeven. Dit spaart montagetijd, maar maakt het lastiger om bij de 
elektronica te komen wanneer er gerepareerd moet worden (iets dat eigenlijk 
nooit meer gebeurt). 
In het kastje is voldoende plaats voor een PCB met I/O-poorten, bedienings-
elementen of zelfs een display (figuur 2). Op vier plekken kan de print vast-
geschroefd worden waardoor een solide geheel ontstaat. De kopse kanten 
worden afgesloten met blindplaatjes waar we zelf gaten in kunnen maken 
voor bijvoorbeeld een connector. Ook is er een speciale kabeldoorvoer lever-
baar die dusdanig is opgebouwd dat hij voorziet in een goede trekontlasting 
met bescherming voor de kabel. Ook heeft OKW een klem gemaakt waar-
mee de behuizing op een buis geklikt kan worden. Deze klem is afgestemd op 
de buizen die we bij veel ziekenhuisbedden tegen komen (figuur 3).
De shells, de blinde panelen en de kabeldoorvoeren zijn gemaakt van 
UV-gestabiliseerd materiaal. Standaard is de behuizing leverbaar in het 
grijswit (RAL 9002), maar andere kleuren zijn eventueel ook leverbaar. 
Ditzelfde geldt voor behuizingen met in de fabriek gemaakte gaten, labels 
of belettering, etc.

Boven	en	onder
OKW heeft een fraaie oplossing bedacht om het kastje zowel geschikt te 
maken voor bijvoorbeeld alleen het aansluiten van bijvoorbeeld USB-
connectoren met LED’s op het front (het middelste kastje in figuur 4) als 
voor het gebruik van membraam toetsenborden. Dit heeft men gedaan door 
de twee shells waaruit het kastje bestaat verschillend te maken. De ene heeft 
een fraai, iets gebogen oppervlak terwijl de andere recht is en een iets verzon-
ken vlak heeft. In dit vlak kan perfect het folie met daarop het toetsenbord 
geplakt worden. Is deze shell de onderkant, dan kan hier natuurlijk ook een 

folie op geplakt worden met de naam en de gegevens van het product. In beide gevallen ligt 
de folie keurig netjes beschermd in het omkaderde gebied.

Tot	slot
De nieuwe serie van OKW biedt een gemakkelijke manier om te komen tot een product 
in een standaardbehuizing die toch een eigen uiterlijk heeft. De verschillende foto’s geven 
hiervan een fraai overzicht. Een toepassing die zeker getoond mag worden, is te zien in figuur 
5. Hier ziet u een systeem waarbij een uitbreidingsschakeling simpelweg via USB aan een 
andere schakeling gekoppeld kan worden. Beide kastjes zijn hierbij voorzien van een zeefdruk 
op de bolle kant van het kastje.                         •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Behuizing aan een snoertje”.
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Figuur 1. De nieuwe behuizingen van 
OKW zijn leverbaar in drie verschillende 
lengtematen.

Figuur 2. In de behuizing kan de print 
met vier schroeven stevig gemonteerd 
worden.

Figuur 3. De verschillende accessoires voor de behuizingen.

Figuur 5. Een fraaie toepassing van de 
CONNECT-serie van OKW.

Figuur 4. Eén en hetzelfde kastje op een 
slimme manier geschikt voor verschil-
lende toepassingen, elk met een totaal 
andere uitstraling.


