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De kern van de 
waarheid?
Per jaar gebruiken we in Nederland 
heel veel energie waarvan ondertus-
sen een beperkt deel afkomstig is uit 
bronnen die CO2-neutraal zijn. Over 
30 jaar moet dit compleet anders zijn. 
De overheid streeft er immers naar om 
tegen die tijd totaal CO2-neutraal te 
zijn. Als we uitgaan van de huidige 
consumptie dan wordt het een lastige 
opgave om dat geheel uit zon en wind 
te halen. Het rendement van zonne-
cellen en windturbines moet dan sig-
nificant hoger zijn dan nu want met de 
huidige technologie hebben we geen 
plek genoeg voor al de zonnepanelen 
en windturbines die dan nodig zijn. 
Er zijn dan ook heel veel mensen die 
denken dat het niet mogelijk is om op 
basis van de alternatieve bronnen waar 
we nu aan werken, de doelstelling van 
de overheid te halen. Zij denken dat 
kernenergie de oplossing is. 

Ook bepaalde stromingen in de poli-
tiek denken dat kernenergie de oplos-
sing is. Daarbij hebben ze het over 
thoriumreactoren, een reactortype 
waarvan gezegd wordt dat deze minder 
gevaarlijk is en minder gevaarlijk afval 
produceert dan de reactoren zoals wij 
die in Nederland hebben. Los van het 
feit of dit waar is, blijft het lastig om 
alles wat er beweerd wordt op waarde 
te schatten. Niet alleen hebben we het 
over technologie waar je als leek niet 
zomaar iets zinnigs over kunt zeggen, 
maar ook over hoeveelheden ener-
gie die ver boven onze pet uitstijgen. 
Hebben we het over één kernreactor 
of moeten het er honderden zijn? 

Al jaren moeten we het doen met de 
mening van mensen die zeggen er ver-
stand van te hebben, maar of zij echt 
de waarheid spreken, wordt niet hel-
der. De ene partij roept namelijk het 
ene dat vervolgens door een andere 
partij compleet als onwaar aange-
merkt wordt. Lastig bij dit alles is dat 
zaken als politiek gewin, macht en ook 
financiële belangen de hele discussie 
vertroebelen. Zelfs voor mensen zoals 
u en ik is het dan ook lastig om de wer-
kelijke werkelijkheid te zien. Eén ding 
weet ik wel. Als we echt CO2-neutraal 
willen gaan worden, dan moeten we 
simpelweg stoppen met consumeren. 
‘To use or not to use’ is de echte kern 
waar het volgens mij om draait in dit 
gehakketak om de kern van de ener-
gieopwekking.

Ewout de Ruiter

In Europa zijn meer dan 8 miljard elektromotoren in gebruik, 
die ongeveer 63 procent van de elektriciteit verbruiken die in 
het hele continent wordt gegenereerd. Tot voor kort waren 
sommige van deze motoren, inclusief motoren ontworpen voor 
gevaarlijke omgevingen, vrijgesteld van de regelgeving voor 
energie-efficiëntie – maar deze regelgeving verandert binnen-
kort. De laatste wijziging van de regelgeving omvat een groter 
aantal motoren, en voor het eerst zijn frequentieregelaars opge-
nomen en moeten deze vanaf juli 2021 aan een hogere rende-
mentsnorm voldoen. Motoren voor speciale doeleinden, zoals 
explosiebestendige of vuurbestendige motoren waren vrijgesteld 
van de vorige regelgeving uit voorzorg voor de risicovollere 
omgevingen waarin ze worden gebruikt. Vanaf juli 2021 moeten 
nieuwe ATEX-motoren die aan de toeleverketen worden toege-

Motoren in gevaarlijke omgevingen moeten 
energie-efficiënt worden

voegd, aan de IE3-rendementsnorm 
of hoger voldoen, met Ex eb-motoren 
met verhoogde veiligheid als enige 
uitzondering hierop. Deze motoren 
moeten tegen 2023 minstens vol-
doen aan het IE2-rendementsniveau. 
Energiezuinige motoren voor gevaar-
lijke omgevingen zijn al tientallen 
jaren verkrijgbaar, maar zonder de 
verplichting om in gevaarlijke omge-
vingen motoren met een hoog ren-
dementsniveau te gebruiken, kozen 
sommige bedrijven voor motoren met 
lage efficiëntie, mogelijk vanwege de 
goedkopere aanschafkosten. De moto-
ren voor gevaarlijke omgevingen van 
WEG voldoen in ieder geval aan de 
nieuwe norm voor energiezuinigheid 
– ze doen dit al jaren voordat de wij-
zigingen in deze regelgeving werden 
aangekondigd. Sterker nog, het assor-
timent IE3-motoren voor gevaarlijke 
omgevingen van WEG zijn volgens 

IEC-normen gemaakt. Ook zijn er 
IE4-motoren in de super-premium 
klasse voor veilige en gevaarlijke omge-
vingen. Deze zijn gunstig gepositio-
neerd wanneer in 2023 motoren voor 
veilige omgevingen tussen 75 en 200 
KW, die geen remmotor of motor voor 
een gevaarlijke omgeving zijn, aan ren-
dementsklasse IE4 moeten voldoen.  •

WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

De Vakbeurs Kunststoffen en de Precisiebeurs 
worden dit jaar gehouden in de Brabanthallen 
in Den Bosch in plaats van NH Conference 
Center Koningshof te Veldhoven. Om de 
complete opzet van beide beurzen te kunnen 
behouden in de huidige '1,5-meter-samenle-
ving' is substantieel meer oppervlakte nodig 

in vergelijking met voorgaande edities. Deze 
extra benodigde ruimte is gevonden in de 
Brabanthallen. Na uitvoerige gesprekken met 
40 exposanten, samenwerkingspartners waar-
onder brancheorganisaties en andere belang-
hebbenden, heeft Mikrocentrum hiertoe 
besloten. De data blijven 18 en 19 november 
2020 voor de Precisiebeurs en 2 en 3 decem-
ber 2020 voor de Vakbeurs Kunststoffen. De 
veiligheid voor alle bij deze beurzen betrok-
ken personen staat voor Mikrocentrum te 
allen tijde voorop. Het allerbelangrijkste bij 
dit alles is en blijft dat beide vakbeurzen alleen 
door zullen gaan als deze veilig kunnen wor-
den georganiseerd. Mikrocentrum is ervan 
overtuigd dat dat goed mogelijk is. De hui-

dige plattegronden van beide vakbeurzen voor 
de drie hoofdhallen zoals deze in Koningshof 
waren opgesteld, worden nagenoeg geheel 
gekopieerd naar de Brabanthallen. Hierdoor 
blijft het gevoel van de vakbeurzen voor een 
groot deel hetzelfde, maar nu met 6 meter 
brede gangpaden. Naast de stands en cate-
ringpunten worden er exclusief voor de expo-
santen speciale, semi-besloten VIP-ruimtes 
ingericht. Hier krijgen exposanten de gele-
genheid om met hun gasten te spreken, ter-
wijl de eigen stand door een collega bemenst 
kan blijven.                •
www.kunststoffenbeurs.nl
www.precisiebeurs.nl

Vakbeurs Kunststoffen en Precisiebeurs

Dit jaar is er geen World of Technology 
& Science (WoTS). Waar deze vakbeurs 
normaal gesproken een uitgebreid semi-
narprogramma biedt waarin men wordt 
bijgepraat over actuele thema’s, worden 
deze onderwerpen nu belicht in een reeks 
digitale events en webinarprogramma's. In 
het najaar van 2020 worden drie digitale 
events georganiseerd. Het IT Infra event 
dat van 10 tot 12 november 2020 plaats-
vindt, informeert met een verbreding in 

de behandelde thema’s en de aanwezigheid 
van vooraanstaande keynote-sprekers over 
de laatste ontwikkelingen en technologie in 
de datacentermarkt (https://fhi.nl/itinfra/). 
Het Design Automation & Embedded 
Systems event vindt plaats op 17, 18 en 
19 november 2020. Tijdens het jaarlijkse 
dit event nemen ontwikkelaars en toepas-
sers van embedded systems kennis van de 
laatste technologieën en wisselen zij visies 
en ervaringen uit met vakgenoten (https://

fhi.nl/dene/). Tijdens het RF Technology 
event dat plaats vindt van 1 tot 3 decem-
ber 2020, wordt de volledige breedte van 
de RF-markt (appliers, ontwikkelaars, 
leveranciers en instituten) samengebracht. 
Visie, ervaring en mogelijkheden worden 
gedeeld in de RF-gemeenschap (https://
fhi.nl/rftechnologydays/).                          •
FHI
https://fhi.nl/

Digitale FHI-events

http://teleradio.nl
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5G vormt sleuteltechnologie voor 
industrie 4.0

Met name grote bedrijven zien de opkomende 5G-technologie als een hefboom 
voor vergaande digitalisering van hun productieprocessen, ook wel industrie 4.0 
genoemd. De beloftes van 5G – lage latentie, private netwerken en hoge snelheden 
gekoppeld aan een hoge netwerkcapaciteit – komen stap voor stap beschikbaar. De 
verwachting is dat de komende jaren de industrie enorme stappen zal zetten dankzij 
deze technologie.

Het begin is er: de drie grote Nederlandse providers – KPN, T-Mobile en 
VodafoneZiggo - hebben de eerste 5G-frequenties geactiveerd. De komende jaren 
zullen de frequentieblokken en daarmee de netwerkcapaciteit en -snelheid van 
5G verder gaan groeien. Hoewel ook zeker consumenten zullen profiteren van 
5G-netwerken, is het vooral het bedrijfsleven die deze technologie ten volle kan 
benutten. Want 5G vormt de basis voor technologieën als augmented en virtual 
reality, robotica, drones, op kunstmatige intelligentie gebaseerde video-analytics en 
toepassingen rondom Internet of Things (IoT).

Het inrichten van private netwerken is een van de meest interessante mogelijkheden 
van 5G. Bedrijven in Nederland hebben de afgelopen jaren daar al mee geëxperi-
menteerd. Zo houdt KPN sinds 2018 proven met een 5G-netwerk bij Shell Pernis. 
Volgens de provider gaat het om het grootste industriële ‘5G field lab’ van Europa, 
waaruit diverse toepassingen zijn gerold. Zo communiceert een inspectierobot via 
5G terwijl hij op het terrein van grootste raffinaderij van Europa op zoek gaat naar 
mogelijke gaslekken en wordt het private netwerk benut om draadloze sensoren uit 
te lezen. Daarmee moet 5G zijn waarde gaan bewijzen in de procesindustrie.

5G in de maakindustrie
Maar ook de maakindustrie kan profiteren van 5G. Er worden al proeven gedaan 
met 5G die indoor in een fabriek beschikbaar komt op de 3,5GHz-frequentie. 
Deze band, die pas vanaf 2022 buiten beschikbaar komt, maakt zeer hoge snelhe-
den mogelijk. Concrete toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden in magazijnen en 
fabrieksgebouwen: door 5G te combineren met het energiezuinige ultra-wideband 
kunnen goederen of grondstoffen tot op 30 centimeter nauwkeurig worden geloka-
liseerd.

De maakindustrie kan met 5G ook profiteren van augmented en virtual reality, 
bijvoorbeeld om personeel snel te scholen met behulp van 3D-brillen. Daarnaast 
speelt 5G een belangrijke rol bij het toepassen van de modernste robotica: de snelle 
reactietijden zorgen voor de juiste aansturing van de robots in een productieom-
geving waardoor verschillende robots nauw met elkaar kunnen samenwerken. Een 
andere toepassing, het toenemende gebruik van digital twins – virtuele replica’s van 
machines of producten – zijn met 5G gemakkelijker te realiseren.

Ook voor de trend van servitization – waarbij wordt betaald voor het gebruik van 
een product in plaats van eigendom – is 5G essentieel. Bedrijven die dit business 
model hanteren kunnen met 5G-technologie gebruiksdata van goederen real-time 
op afstand monitoren. De mogelijkheid tot network slicing – waarmee verschillende 
virtuele netwerken via eenzelfde fysieke infrastructuur kunnen worden aangeboden – 
vergroten deze mogelijkheden in een smart factory nog verder.

Snel aanpassen
De coronacrisis heeft de Nederlandse industrie laten zien dat bedrijven zich razend-
snel moeten kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden. Dankzij 
5G kunnen industriële bedrijven sneller productielijnen en -onderdelen opnieuw 
configureren om bijvoorbeeld over te stappen naar de productie van een ander-
soortig product. Tevens zorgt de netwerktechnologie voor meer mogelijkheden tot 
predictive maintenance, waarbij real-time data wordt gebruikt om downtime van 
een installatie zoveel mogelijk te beperken.

De verdere uitrol van 5G en de iteraties van deze veelomvattende technologie zullen 
nog jaren gaan duren, net als de ontwikkeling van industriële toepassingen die op 
basis van 5G draaien. Het aantal use-cases zal echter snel gaan groeien, terwijl de 
kosten door schaalvergroting zullen dalen. De 5G-boot is pas net gaan varen, maar 
dat de industrie deze boot niet mag missen, is overduidelijk.

Grote toename van e-criminaliteit
Het CrowdStrike Falcon OverWatchTM 2020 Threat Hunting 
Report van CrowdStrike bestaat uit dreigingsdata van het 
threat hunting-team CrowdStrike Falcon OverWatch en de 
CrowdStrike Intelligence en Services-teams. Het jaarlijkse rap-
port toont de trends in cybercriminaliteit in de eerste helft van 
2020 en maakt gebruikte tactieken inzichtelijk, die dit jaar zwaar 
beïnvloed zijn door de vele thuiswerkers. Het rapport geeft ook 
verdedigingsadvies over de belangrijkste tools, technieken en 
procedures die door dreigingsactoren worden ingezet. Dit zijn de 
belangrijkste bevindingen van het rapport. (a) Het aantal hands-
on-keyboard-aanvallen eerste helft van 2020 overtreft heel 2019. 
Deze toename is voornamelijk te wijden aan de voortdurende 
versnelling van eCrime-activiteiten, maar wordt ook beïnvloed 
door de gevolgen van de coronacrisis. Cybercriminelen profi-
teerden van de snelle overgang naar remote werken, wat hen een 
groter aanvalsoppervlak opleverde. (b) eCrime blijft toenemen 
in volume en bereik. Geavanceerde eCrime-activiteiten blijven 
de door staten gesponsorde activiteiten overstijgen. In totaal is 
eCrime goed voor meer dan 80 procent van de aanvallen. Dit 
betekent echter niet dat de door overheden gestuurde groepen 
minder actief zijn. (c) Drastisch toegenomen focus op de pro-
ductiesector. In de eerste helft van 2020 was er een sterke stijging 
van aanvallen in de productiesector, zowel door cybercriminelen 
als overheidsgroepen. Hierdoor is de productiesector de op één 
na zwaarst getroffen sector. (d) China blijft zich richten op tele-
combedrijven. De telecomindustrie blijft een populair doelwit 
voor overheden, met name voor China. OverWatch observeerde 
zes verschillende Chinese actoren die zich richtten op telecom-

bedrijven. Spionage- en gege-
vensdiefstal zijn de meest waar-
schijnlijke motieven. OverWatch 
verwacht dat cybercriminelen 
gedurende de rest van 2020 hun 
huidige tactieken voortzetten. Ze 
zullen processen innoveren om 
detectietechnologieën te omzei-
len en hun impact te maximali-
seren.                                         •
CrowdStrike
www.crowdstrike.com

Samen met een groot aantal partners gaat MCS 
onderzoek doen naar de innovatie van 5G in IoT- 
en 5G-applicaties. Dat gebeurt in het Do IoT 
Fieldlab dat is opgericht door de provincie Zuid-
Holland, TNO, gemeente Delft, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente 
Katwijk, Holland Rijnland en de TU Delft. Er 
komen twee testlocaties waar de ultramoderne 
experimentele communicatie-infrastructuur 
wordt aangelegd: The Green Village op de TU 
Delft Campus en Unmanned Valley op het 
voormalige militaire vliegkamp Valkenburg bij 
Katwijk. Dit zijn beide ‘regelluwe’ proeftuinen, 
wat het mogelijk maakt om innovaties op het 
gebied van het Internet of Things snel te kun-
nen doorontwikkelen. Daarnaast wordt er een 
mobiele testopstelling gebouwd, die kan wor-
den gebruikt voor testen bij bedrijven, maar ook 
bij andere fieldlabs, zoals RoboHouse. Do IoT 

Fieldlab verwacht de komende drie jaar zo’n veer-
tig projecten uit te voeren. MCS zal zijn tech-
nische kennis over het installeren, configureren 
en beheren van private IoT-netwerken in het Do 
IoT Fieldlab inbrengen. Binnen het IoT wisse-
len grote aantallen apparaten informatie uit via 
draadloze netwerken. Dit vraagt om zeer snelle 
verbindingen met een hoge betrouwbaarheid 
en een korte reactietijd. 5G, de nieuwe gene-
ratie mobiele communicatienetwerken, biedt 
deze mogelijkheid. Het nieuwe Do IoT Fieldlab 
draagt ook bij aan het wetenschappelijk onder-
zoek omtrent 5G. Onderzoekers van de TU 
Delft zullen zich buigen over de vraag hoe veilig, 
betrouwbaar en energiezuinig IoT is, maar ook 
wat de opvolger van 5G wordt.                   •
MCS Benelux BV
www.mcs-nl.com

Onderzoek naar innovatie van 5G

Een bestuurbaar wagentje met zes wielen en 
hefpoten dat een pakket van minstens 10 kilo 
kan laden en lossen en over diverse hindernis-
sen kan verplaatsen. Ideaal voor pakketbezorgers 
die – mede vanwege de coronacrisis – steeds 
meer en zwaardere pakketten moeten afleveren 
bij mensen thuis. Van alle eerstejaars studenten 
werkbouwtuigkunde heeft de studentengroep 
WB62 met zijn pakkethondje ‘De Scarabee’ de 
Ontwerpwedstrijd 2020 gewonnen. Het win-
nende ontwerp heeft zo min mogelijk aandrijvin-
gen en grotendeels mechanische en geometrische 
oplossingen. Zo blijft het pakket stabiel liggen 
door twee onaangedreven zijwieltjes aan het mid-
denwiel en een kleine helling in het vlak waar het 

pakket op ligt. Twee poten kunnen tegelijker-
tijd worden opgetild met behulp van een simpel 
scharniersysteem. De wedstrijd was de afsluiting 
van een groot eerstejaars ontwerpvak. Analyseren 
en simuleren speelden dit jaar een grotere rol dan 
ooit. Vanwege de coronacrisis moest het pro-
ject vijf weken na de start namelijk flink worden 
aangepast. Een behoorlijke uitdaging, want hoe 
vorm je een ontwerpvak, dat heel praktijkgericht 
is en ruim 500 studenten betreft, opeens om naar 
online? De opdracht bleef om in competitie met 
elkaar een ‘pakkethondje’ te ontwerpen, alleen nu 
in de vorm van een digitale simulatie. De studen-
ten mochten namelijk de werkplaats niet meer in 
vanwege alle coronamaatregelen. Logischerwijs 
zag ook de wedstrijddag er dit jaar anders uit dan 
normaal: geen fysiek parcours op de Markt of in 
het Mekelpark, maar een online prijsuitreiking, 
waarbij de winnaars zijn bepaald aan de hand van 
motion-simulatiefilmpjes.     •
TU Delft, www.tudelft.nl

Inventieve pakkethond
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Profinet is de toonaangevende communica-
tie-oplossing op Ethernetbasis voor indus-
triële automatisering. Om het onderzoek 
naar de Profinet-technologie in bewegende 
toepassingen te bevorderen is Igus als 
kabelspecialist toegetreden tot de Profibus 
Nutzerorganisation e.V., die de Profinet-
technologie heeft ontwikkeld. 
www.igus.nl/info/unharnessed-cables-
profinet

Conrad Electronic versterkt het strategische 
partnerschap met TDK-Lambda Germany 
in het kader van zijn DC/DC-campagne. 
Het uitbouwen van de jarenlange goede 
relatie tussen de beide bedrijven heeft 
tot doel het eCommerce-aanbod van 
TDK-Lambda te vergroten en tegelij-
kertijd het bestaande portfolio van DC/
DC-omvormers op het Conrad Sourcing 
platform uit te breiden. 
www.conrad.nl

Messe München organiseert dit jaar ‘s 
werelds toonaangevende vakbeurs en 
conferentie voor elektronica als een virtueel 
evenement. De huidige reisbeperkingen in 
Europa, die steeds strenger worden, nopen 
tot een heroverweging van de planning. 
Het digitale formaat voor electronica in 
November biedt exposanten en bezoekers 
om elkaar virtueel te ontmoeten en te 
netwerken. Een groot deel van het congres 
en het ondersteunende programma zal ook 
digitaal beschikbaar zijn.
www.electronica.de

Telerex, onderdeel van de Eight Lakes 
group, is al jaren actief op de markt voor 
embedded systemen, terwijl het Taiwanese 
Advantech een toonaangevende fabrikant 
van industriële computersystemen en 
-oplossingen is. Met ingang van 1 septem-
ber 2020 treedt Telerex op als kennispartner 
en als distributeur van embedded IoT-
solutions van Advantech. 
www.telerex-europe.com

Panasonic Mobile Solution Business 
Division heeft Lisbeth Lashmana aangesteld 
als nieuwe Head of Marketing Europe. In 
haar nieuwe rol zal Lisbeth zich richten 
op verdere strategische ontwikkeling en 
versterking van de markt van Panasonic 
Toughbook in Europa. Lisbeth Lashmana 
is sinds 2010 werkzaam bij Panasonic. 
Voordat ze aan de slag ging bij Panasonic 
was ze actief in diverse marketing- en com-
municatiefuncties in de ICT-industrie in 
België. 
www.toughbook.eu

Op 3 september 2020 heeft Aram 
Malas, managing director van MA-IT 
MyAutomation, uit handen van Piet 
Tak, managing director B&R Industriële 
Automatisering, het certificaat ‘B&R 
Qualified Knowledge Partner 2020’ ontvan-
gen. MA-IT is sinds 2018 als B&R-partner 
gecertificeerd; het bedrijf investeert jaarlijks 
in het opleiden en bijscholen van zijn engi-
neers in de B&R-wereld van hoogwaardige 
oplossingen voor industriële automatisering. 
www.br-automation.com

Lithiumaccu's sneller laden
Een nieuwe techniek voor lithium-
ion accu’s kan ervoor zorgen dat 
ze sneller opgeladen kunnen wor-
den. Er was al een opvolger voor 
het ‘werkpaard’ grafiet en de aan-
name was dat dit nieuwe materi-
aal niet te verbeteren zou zijn. Dat 
was echter wel mogelijk, vonden 
onderzoekers van het MESA+ 
Instituut voor Nanotechnologie 
van de Universiteit Twente. Door 
een nanostructuur in het materiaal 

aan te brengen, komen er meer ‘weggetjes’ vrij voor lithium-ionen. 
Daardoor kan de accu sneller opladen. Lithium ion-batterijen 
komen in de meest uiteenlopende toepassingen voor. Het is niet 
overdreven om te zeggen dat lithium onze informatiemaatschappij 
en mobiliteit verandert. Lithium beweegt door een vloeistof tussen 
twee elektroden. Van oudsher is de ene elektrode (de anode) eenvou-

dig: die bestaat uit grafiet. De kathode bestaat onder meer uit nik-
kel, mangaan en kobalt. Nu is, als alternatief voor grafiet, niobium-
wolfraam-oxide in opkomst. Hiermee is al eerder aangetoond dat 
het opladen sneller kan. Dat komt doordat de materiaalstructuur 
kanaaltjes bevat die lithium-ionen beter toegang verschaffen: het 
gaat er eenvoudiger doorheen dan door grafiet. Het leek dat NbWO 
al zulke goede eigenschappen dat het geen toegevoegde waarde zou 
hebben om het materiaal eerst nog een structuur op nanoniveau te 
geven. Dat deden de UT-onderzoekers echter wel, met als resultaat 
dat de accu sneller oplaadt. Die structuren worden gemaakt door 
de stof te verhitten (calcineren) in een oven, zodat nanodeeltjes van 
enkele tientallen tot enkele honderden nanometers overblijven. Zo 
ontstaan veel meer ‘uitgangen’ voor lithium-ionen dan alleen de 
kanaaltjes uit het eerdere onderzoek, omdat elk nanokorreltje aan 
zijn grens lithium-ionen kan geleiden.                        •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

In het voorjaar van 2021 lanceert beursorga-
nisator Easyfairs zijn nieuwe intralogistieke 
evenement ‘Logistics & Automation’. Dit 
event staat geheel in het teken van intra-
logistieke oplossingen voor warehousing-
activiteiten en technologieën voor fabrieks-
automatisering, en zal plaatsvinden op 31 
maart en 1 april 2021 in Brabanthallen 
‘s-Hertogenbosch. De toekomst van maga-

zijnbeheer en distributiecentra vereist een 
maximale flexibiliteit, volledige automati-
sering en smart data. Vooral op het gebied 
van intralogistiek worden processen steeds 
sneller en effectiever om in te spelen op 
wereldwijde trends en toenemende verwach-
tingen van klanten. Daarvoor zijn innova-
tieve oplossingen nodig. Het event Logistics 
& Automation biedt nieuwe inzichten en 

waardevolle oplossingen voor logistieke, 
operationele en productiemanagers die ver-
antwoordelijk zijn voor opslag en behan-
deling van goederen – van ontvangst tot 
verzending – maar ook voor systeemingeni-
eurs, ICT-professionals, inkoopmanagers en 
senior management.                    •
www.logistics-automation.nl

Intralogistiek event ‘Logistics & Automation’

IPC-Online, de webshop van HPS 
Industrial, breidt het assortiment uit met 
industriële computers. De webshop levert 
voornamelijk Moxa-producten en diverse 
hardware-oplossingen voor industrial I/O. 
Het assortiment is nu uitgebreid met de 
nieuwste industriële PC’s van GigaIPC, 
een onderdeel van de Gigabyte groep. 

Deze systemen zijn online te configure-
ren en beschikbaar met geheugen, opslag 
en operating systeem. De systemen wor-
den door de technische medewerkers van 
HPS Industrial geïnstalleerd en getest. 
Op korte termijn wordt het assortiment 
verder uitgebreid met Rackmount Server-
systemen.               •

Uitbreiding assortiment IPC-Online 
met box PC’s van GIGAIPC

HPS Industrial BV 
https://www.ipc-online.nl

http://vierpool.nl
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Speciaal voor netwerken met oudere apparatuur

Cybersecurity 
voor OT-netwerken

Zo langzamerhand is iedereen er wel van doordrongen dat alles wat aan internet hangt op de één of andere manier beveiligd 

moet worden tegen indringers, hackers en ander onguur volk. Cybersecurity, of ook wel internetbeveiliging is dan ook 

absoluut een must. Met moderne apparatuur is dat veelal geen probleem. Hier zijn (als het goed is) voldoende up to date 

beveiligingsmechanismen ingebouwd. Wie echter het zekere voor het onzekere neemt of industriële netwerken met oudere 

apparatuur moet beveiligen kan sinds kort gebruik maken van twee speciaal voor dat doel ontwikkelde apparaten. 

OT-netwerken worden steeds vaker gecombineerd 
met IT-netwerken. Dit heeft consequenties voor de 
cybersecurity, want in veel OT-omgevingen zitten 
belangrijke maar veelal oudere besturingscomputers, 
PLC's en SCADA-systemen die niet zomaar meer 
aan internet gekoppeld mogen worden. Neem bij-
voorbeeld een machine die bestuurd wordt door een 
Windows-XP-computer. Sinds Windows dit bestu-
ringssysteem niet meer onderhoudt, is het 'levensge-
vaarlijk' om deze PC direct aan internet te hangen. 
Ook al laat u een virusscanner op deze PC draaien, 
dan nog mag u niet meer verwachten dat alle bedrei-
gingen herkend worden waardoor u de kans loopt op 
problemen met de diverse bedreigingen van internet.
Ditzelfde geldt voor verouderde servers en PLC’s die 

niet meer geüpdatet kunnen worden. Ook voor deze 
apparaten is het niet meer veilig om ze op te nemen 
in een netwerk dat met internet verbonden is. Toch 
kan lang niet altijd de installatie zo aangepast wor-
den dat alle verouderde apparatuur vervangen wordt. 
In veel gevallen kan dat namelijk betekenen dat de 
totale machine of vervangen moet worden of dusda-
nig aangepast moet worden dat dit een operatie is die 
vergelijkbaar is met de ontwikkeling van een nieuwe.
Totaal offline werken is dan een oplossing die 
werkt, maar dat is weer heel erg lastig. De machine 
mag dan misschien wel offline kunnen werken, het 
SCADA-systeem dat communiceert met de rest van 
het bedrijf, doet dat via het IT-netwerk en daar is 
een koppeling met internet een absolute must. Een 

bedrijf dat niet werkt met internet is vandaag de dag 
ondenkbaar, dus hoe zorg je ervoor dat de verouderde 
apparatuur beveiligd opgenomen wordt in de OT/
IT-beheeromgeving?

Scheiden
Computers zijn vandaag de dag uitgerust met virus-
scanners, firewalls en beveiligingssoftware om een 
groot deel van de gevaren buiten de deur te houden. 
Menig IT-netwerk is hiermee beveiligd, eventueel 
aangevuld met een hardware-firewall. Wanneer een 
OT- en een IT-netwerk gekoppeld worden, dan mer-
ken we dat er toch wel een verschil is tussen beide 
netwerken. Met een hardware-firewall zijn beide 
netwerken te scheiden zodat ongewenste indringers 
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vanuit het IT-netwerk niet het OT-netwerk 
binnen kunnen dringen. Segmenteren en 
een firewall kunnen veel problemen voor-
komen (afbeelding 1). 
Een firewall biedt bescherming tegen 
indringers die van buiten naar binnen 
komen, maar ook van binnenuit kunnen er 
intruders het netwerk binnen komen. Een 
monteur die zijn laptop aan een machine 
koppelt om problemen te lokaliseren of een 
USB-stick met instellingen gebruikt, kan 
op deze manier het netwerk infecteren. Een 
firewall kan hier vervolgens niets aan doen, 
want de bedreiging wordt immers niet via 
de firewall gevoerd. Op dat moment is er 
een andere beveiliging nodig, namelijk een 
systeem dat het dataverkeer in het netwerk 
in de gaten houdt. Hierbij heeft u de keuze 
uit inbraakdetectiesystemen of inbraak-
preventiesystemen. Een industriële IDS 
(inbraakdetectiesysteem) is een apparaat 
of systeem dat het netwerkverkeer contro-
leert op verdachte activiteit en waarschuwt 
wanneer dergelijke activiteit wordt ont-
dekt. Het dataverkeer in een industrieel 

netwerk is namelijk redelijk voorspelbaar en daar maken 
deze systemen gebruik van. Op pakketniveau controleren 
deze systemen het verkeer en bij verdachte data waarschuwt 
het systeem de netwerkbeheerder die vervolgens actie kan 
ondernemen. Een detectiesysteem grijpt dus niet zelf in 
en zal dan ook het dataverkeer in het netwerk niet versto-
ren. Het werkt dus als het ware parallel aan het netwerk en 
monitort alleen wat er gebeurt. 
Een inbraakpreventiesysteem (IPS) gaat een stap verder. 
Ook dit is een apparaat of systeem dat kwaadwillende acti-
viteiten identificeert, informatie over deze activiteit regis-
treert en rapporteert, maar vervolgens ook probeert deze 
te blokkeren of te stoppen. In afbeelding 2 is te zien hoe 
IPS-en in het netwerk opgenomen worden. Deze afbeel-
ding maakt meteen ook duidelijk dat met een IPS ook een 
verouderde computer of PLC beschermd wordt tegen onge-
wenste indringers. Ongewenst dataverkeer wordt immers 
door de IPS geblokkeerd. 
Zowel de IDS als de IPS maken gebruik van Deep Packet 
Inspection (DPI) -technologie om informatie te krijgen 
over de inhoud van de datapakketten. Het is een geavan-
ceerde methode voor het onderzoeken en beheren van net-
werkverkeer op de applicatielaag van het Open Systems 
Interconnection (OSI) referentiemodel en het is een effec-
tieve manier om DoS en malware zoals ransomware te con-
troleren en te voorkomen.

Industrieel
Veel van de technologie uit de IT kan ook gebruikt worden 
om industriële netwerken te bewaken. Wel moet er reke-
ning gehouden worden met het feit dat het dataverkeer vol-
gens andere protocollen plaats vindt. Belangrijker is echter 
het feit dat IT-apparatuur niet gemaakt is om te kunnen 
functioneren in industriële omgevingen. Daarvoor heb je 
toch echt apparatuur nodig met een breed temperatuurbe-
reik en die bestand is tegen o.a. trillingen. Ook tegen stof 
en vocht is het wenselijk dat de apparatuur beschermd is, 
alhoewel dit minder van belang is omdat veelal toch een 
schakelkast gebruikt wordt om alles in te monteren. 
Belangrijk is ook de garantie dat het dataverkeer niet 
gehinderd wordt als er in de beveiligingsapparatuur een 
storing optreedt of de spanning uitvalt. Apparatuur voor 
OT-netwerken moet dan zichzelf van het netwerk losmaken 
en de data ongehinderd laten passeren. Helaas dan wel zon-
der beveiliging, maar de kans lopen dat net dan het netwerk 
geïnfecteerd raakt is dusdanig klein dat dit niet opweegt 
tegen het compleet uitvallen van een productielijn.

Om de security up-to-date te houden heeft Moxa speci-
aal voor OT-netwerken een tweetal apparaten uitgebracht. 
Begin dit jaar kwam de EtherCatch uit, een apparaat dat als 
IDS/IPS ingezet kan worden. Eind dit jaar kwam daar de 
EtherFire bij, een industriële firewall geheel afgestemd op 
het beveiligen van OT-netwerken. Met beide apparaten zijn 
OT- en IT-netwerken eenvoudig met elkaar te integreren 
zodat beide netwerken een zelfde hoog beveiligingsniveau 
hebben. Afbeelding 3 toont beide apparaten samen met de 
bijbehorende software.

Samenwerking Trend Micro
Zoals gezegd zijn industriële netwerken tegenwoordig niet 
langer luchtdicht en immuun voor cyberdreigingen en is 
het inzetten van een firewall en segmentering een goede 
eerste stap is. Operational Technology (OT) -ingenieurs, 
die voornamelijk met industriële protocollen werken en 

Afbeelding 1. Beveiliging op verschillende niveaus. 

Afbeelding 2. Een Inbraakpreventiesysteem in de praktijk.

Afbeelding 3. De beide producten van Moxa gebroederlijk 
naast elkaar.

mogelijk niet over voldoende IT-beveiligingsexpertise beschikken, hebben 
een zware klus om alle cyberdreigingen en mogelijke infecties bij te hou-
den. Het cybersecurity-landschap verandert immers voortdurend en gaat 
veel verder dan het installeren van een paar kastjes voor het blokkeren van 
de verspreiding van wormen of ongeautoriseerde PLC-commando's.
De industriële cyberbeveiligingsoplossingen van Moxa zijn specifiek ont-
worpen om de OT-ingenieur te helpen om industriële netwerken te bevei-
ligen vanuit zowel een OT- als IT-perspectief om beter in te spelen op 
de stijgende marktvraag naar een uitgebreide cyberbeveiligingsoplossing. 
De oplossing omvat kritieke IT-cyberbeveiligingstechnologieën zoals een 
Intrusion Prevention System (IPS), een sleutelcomponent voor diepgaande 
defensiestrategieën, die specifiek is afgestemd om OT-netwerken te bescher-
men tegen cyberdreigingen zonder de industriële activiteiten te verstoren. 

Om de aansluiting met de IT-wereld te kunnen garanderen, maar meer 
nog om bij te blijven bij dat wat er aan bedreigingen constant bij komen, is 
Moxa een samenwerking aangegaan met Trend Micro. Hun gespecialiseerde 
kennis van cybersecurity AI (Artificiële Intelligentie) en het ontwikkelen 
van een cybersecurity NE (Neurale Engine) in combinatie met bewezen 
Moxa hardware heeft geresulteerd in een tweetal producten waarin de ken-
nis van zowel de IT- als de OT-wereld zijn verenigd waardoor gegarandeerd 
kan worden dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst, OT-netwerken 
net zo beveiligd zijn als onze IT-netwerken.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Cybersecurity voor OT-netwerken'

www.modelec.nl
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Als primaire stroomvoorziening voor een applicatie vormt de AC/DC-voeding  
de hoeksteen voor een stabiele en efficiënte werking van het systeem. 
Niet alleen de kostprijs, maar ook het thermisch ontwerp, de 
veiligheidsvoorschriften, de afmetingen en de betrouwbaarheid spelen een 
belangrijke rol. 

Ultracompacte open frame-voeding 
voor smart home, industriële en 
medische applicaties

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Gebaseerd op de nieuwste topologieën 
met digitale techniek, biedt de LOF-
serie betere prestaties op het gebied van 
efficiëntie (tot 95%), rimpelspanning en 
onbelast stroomverbruik. 
De hoge efficiëntie en optimale layout 
zorgen samen voor een langere levens-
duur. Daarnaast zijn de voedingen voor-
zien van verschillende beveiligingen, 
onder andere tegen kortsluiting, over-
stroom, overspanning en overtempera-
tuur.

De primaire en secundaire zijden van 
de LOF-serie voldoen aan 2 x MOPP 
(Means Of Patient Protection) en de 
isolatiespanning bedraagt 4000 VAC. 
Daarnaast hebben de voedingen een 
geringe lekstroom van 0,1 mA, waar-
door de voeding uitermate geschikt is 
voor medische applicaties met patiën-
tencontact. 

De voedingen zijn verder voorzien van 
een actieve PFC-functie, hebben een 
ingangsbereik van 85...264 VAC voor 
universeel gebruik en een breed tempe-
ratuurbereik (–40 ⁰C tot +85 ⁰C bij de 
LOF120). De voedingen voldoen aan 
de IEC/EN/UL62368, IEC/EN60335, 
GB4943, IEC/EN/ES60601 en IEC/
EN61558 normen. Ze zijn ideaal voor 
gebruik in de industrie, huishoude-
lijke apparatuur, smart home en medi-
sche applicaties. De voedingen kunnen 
worden ingezet worden in een Klasse 
I-applicatie (met PE) of een Klasse 
II-toepassing (zonder PE). Kortom: het 
is een zeer betrouwbaar product met een 
brede inzetbaarheid dankzij een wel-
overwogen ontwerp.          •
Elipse nv
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

De nieuwe ultracompacte AC/DC-voedingen 
van MORNSUN, de LOF-serie met 5 jaar 
garantie, brengt deze aspecten heel goed in 

evenwicht.
De ultracompacte LOF-serie is 
zeer geschikt voor toepassingen 
met beperkte ruimte, bijvoor-
beeld:

  120 W LOF120: 76,2 x 
50,8 x 31 mm (3 x 2 x 1,2 
inch)

  225 W LOF225: 101,6 x 
50,8 x 25,4 mm (4 × 2 x 1 
inch)

  350 W LOF350: 127 x 76,2 
x 25,4 mm (5 × 3 × 1 inch)

De technologie blijft vooruitgaan in medische 
omgevingen, waardoor ook het gebruik van 
elektronische apparatuur blijft toenemen – 
met als gevolg meer bekabeling in de verpleeg-
omgeving, zowel voor stroomvoorziening als 
voor bediening. HellermannTyton heeft daar 
een praktische oplossing voor ontwikkeld, de 
Cable Koala: een bundelband met magneet-
sluiting. Deze kan worden bevestigd op meta-
len oppervlaktes en is uitermate geschikt voor 

toepassingen in medische omgevingen. De 
zachte en flexibele Cable Koala is vervaardigd 
van TPE-materiaal; het gladde oppervlak en 
het ontbreken van uitsteeksels zorgen ervoor 
dat bacteriën zich moeilijk kunnen hechten 
(zoals bij standaard kabelbinders of klitten-
band). Ook het risico op verwonding door 
scherpe uiteinden is hiermee geminimali-
seerd. Dankzij de magneetsluiting is de Cable 
Koala zelfsluitend en kan deze op metalen 

frames worden bevestigd. Met een lengte van 
330 mm en een breedte van 15 mm is de 
Cable Koala uitermate geschikt voor gebruik 
in medische omgevingen waar bekabeling en 
slangen regelmatig moeten worden verplaatst 
en de hygiëne van groot belang is.               •
HellermannTyton BV
(033) 460 06 90
www.hellermanntyton.nl

In het portfolio van Rigol Technologies zijn 
twee nieuwe series real-time spectrum analyzers 
met ingebouwde VNA-mogelijkheid opgeno-
men: de RSA3000N-serie en de RSA5000N-
serie. Deze analyzers voegen aanzienlijke 
mogelijkheden toe aan de RSA-familie van 
spectrum analyzers. Klanten die actieve of pas-
sieve componenten moeten karakteriseren, sig-

naalpadfouten moeten identificeren of anten-
nes moeten afstemmen, zullen profiteren van 
de complete VNA-oplossing. De RSA3000N-
serie omvat 3 modellen: RSA3015N (1,5 
GHz), RSA3030N (3 GHz) en RSA3045N 
(4,5 GHz). De RSA5000N-serie omvat 
2 modellen: RSA5032N 6. (3,2 GHz) en 
RSA5065N (6,5 GHz). Voor kalibratie van 

de VNA zijn 2 kalibratiekits beschikbaar: de 
CK106A geavanceerde VNA-kalibratiekit 
OSLT DC-6,5 GHz en de CK106E Economy 
VNA-kalibratiekit OSLT DC-1,5 GHz.        •
AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

Bundelband met magneetsluiting

De Nordac Pro SK 500P frequentie-
omvormers van Nord Drivesystems zijn 
uitgerust met een geïntegreerde mul-
tiprotocol-Ethernet-interface, een multi-
encoder-interface voor meerdere assen 
en een USB-interface voor spanningsvrij 
parametriseren. De nieuwe schakelkastom-
vormers hebben een nominaal motorver-
mogen van 0,25 tot 5,5 kW en bieden een 

hoog niveau aan connectiviteit, functio-
naliteit en veelzijdigheid. Verschillende 
apparaatversies kunnen optimaal worden 
toegewezen aan verschillende toepas-
singsvereisten. De plug-in besturings-, 
veiligheids- en optiemodules zorgen voor 
maximale flexibiliteit en het compacte for-
maat zorgt voor ruimtebesparende instal-
latie in schakelkasten. Het toekomstbe-

stendige karakter van de modulaire serie 
blijkt uit de moderne connectiviteit, zoals 
het gebruik van een SD-geheugenkaart als 
opslagmedium voor parameters, naast een 
USB-interface waarmee het mogelijk is 
om de omvormer te parametriseren als de 
stroom wordt uitgeschakeld. Bovendien 
beschikt hij over een CANopen-interface, 
vijf of zes digitale en twee analoge ingan-

Schakelkastomvormers

Real-time spectrum analyzers met VNA

gen, twee digitale en een analoge uitgang, 
twee potentiaalvrije multifunctionele 
relais, een HTL/TTL incrementele enco-
der interface en een universele encoder-
interface.              •
Nord Aandrijvingen Nederland BV
(0252) 529 544
www.nord.com

http://inspectora.nl
http://elipse.eu
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Het portfolio oscilloscopen van Tektronix 
is uitgebreid met de 6 Serie B Mixed Signal 
Oscilloscopes (MSO). Ontwikkeld met het 
oog op het steeds snellere gegevenstrans-
port en de verwerking daarvan in embed-
ded ontwerpen, combineert de 6 Serie B 
MSO een toonaangevende signaalgetrouw-
heid dankzij 12-bit ADC's met een extreem 
lage ruis, een bandbreedte van 10 GHz en 
tot 8 FlexChannel-ingangen, waardoor 
gebruikers met veel gebruiksgemak moderne 
embedded systemen kunnen analyseren en 
debuggen. De belangrijkste eigenschappen: 
12-bit ADC's en ruisarme voorversterkers 
garanderen nauwkeurige metingen; 4, 6 of 8 
ingangen; intuïtieve gebruikersinterface met 

15,6-inch HD-aanraakscherm; TekVPITM-
interfaces ondersteunen een breed scala aan 
probes; krachtige ingebouwde meetmoge-
lijkheden, statistieken en trendgrafieken.     •

C.N.Rood BV
(079) 360 00 18, www.cnrood.com

10-GHz-oscilloscoop met 4, 6 of 8 kanalenCondensatoren voor driefase-AC-filters

Voor AC-filtering in driefase-driehoekconfi-
guraties introduceert TDK twee nieuwe reek-
sen EPCOS-vermogenscondensatoren. De 
B32375-serie is ontworpen voor een laag tot 
gemiddeld vermogensbereik en omvat waar-
den van 3 x 5 µF tot 3 x 50 µF met nominale 
spanningen van 250 VRMS tot 600 VRMS. Deze 
condensatoren hebben faston-aansluitingen 
voor eenvoudige installatie. De B32376-serie 
is bedoeld voor grote vermogens, en omvat 
waarden van 3 x 10 µF tot 3 x 400 µF met 

nominale spanningen van 250 VRMS tot 1000 
VRMS. Deze condensatoren hebben M10-
schroefaansluitingen voor een veilige instal-
latie. De condensatoren in deze serie zijn 
ook verkrijgbaar in uitvoeringen met een tril-
lingsbestendigheid van 20 g. De levensduur 
bedraagt maximaal 100.000 uur bij een con-
tinue hotspot-werktemperatuur van 85 °C 
en 200.000 uur bij 70 °C. De belangrijkste 
toepassingsgebieden zijn in- en uitgangsfilters 
van power-converters, bijvoorbeeld in tractie- 
of duurzame energietoepasingen.              •
TDK-Lambda
(06) 2061 8765
www.nl.tdk-lambda.com

Hoogwaardig  
schakelmateriaal
Nieuwe kleuren, nieuwe materialen en 
een nieuwe look – Busch-Jaeger heeft 
de beide schakelmateriaalprogramma’s 
Busch-axcent en carat uitgebreid. De 
nieuwe varianten spelen in op de huidige 
trends op het gebied van architectuur en 
ontwerp. Busch-axcent en carat zijn met 
name geliefd bij klanten die 'design' op 
prijs stellen. Busch-axcent en carat passen 
perfect bij luxe woningbouw en hoogwaar-
dig kantoor- en commercieel vastgoed. De 
nieuwe uitvoeringen zijn ontworpen vol-
gens de laatste trends in de interieurbouw, 
zowel wat betreft materiaal als kleurge-
bruik. Busch-axcent is uitgebreid met 
zeven extra uitvoeringen in hoogwaardig 
glas: zwart, koraal, zon, avocado, oester, 
purper en oceaan. Daarnaast zijn er de 
drie exclusieve nieuwe varianten in lei-
steen, beton en geperst papier. De wippen 
zijn er naast het klassieke studiowit nu ook 
in studiowit mat, antraciet, grijs metallic, 
aluzilver en matzwart. Het schakelaarpro-
gramma is verkrijgbaar met 1- tot 5-vou-
dige afdekramen, die verticaal of horizon-
taal gemonteerd kunnen worden. De serie 
carat heeft altijd al een exclusieve uitstra-
ling gehad, vanwege het grotere formaat 
en het materiaalgebruik. Tot nu toe was 
carat leverbaar met afdekramen in wit en 
zwart glas, chroom, roestvrij staal, goud en 
brons. Nieuw in de serie is het afdekraam 
in antraciet porselein. Dit is te combine-
ren met inzetstukken in matzwart, mat 
studiowit en ivoorwit. De porseleinen 
uitvoering is leverbaar als 1-, 2- en 3-vou-
dige afdekramen, alle andere varianten tot 
4-voudige afdekramen.               •

Busch-Jaeger
(0318) 669 360
www.busch-jaeger.de/nl

https://www.modelec.nl/producten/
http://printtec.nl
http://inrato.com
http://elipse.eu
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U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

NCAB Group krijgt veel vragen over de toepassingen van zijn PCB’s. Waar worden 
ze gebruikt? Hoe heeft dat invloed op het ontwerp? Hoe wordt bij de productie van 
printplaten rekening gehouden met de eisen? Kan iedereen zulke printplaten maken?

Kenmerken van PCB’s voor medische 
toepassingen

Elektronica wordt steeds belangrijker in de medi-
sche praktijk. Dankzij vooruitgang in medische 
technologie zijn de diagnostiek en behandelingen 
voor patiënten drastisch verbeterd. 
Dankzij technische ontwikkelingen in onderzoeks-
instrumenten kunnen wetenschappers nu ziekten op 
moleculair niveau onderzoeken en vaccins leveren 
waarmee volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
zo’n 3 miljoen levens per jaar gered kunnen wor-
den. Deze technologische ontwikkeling in medi-
sche elektronica zal alleen nog maar groeien, waar-
door ook de behoefte aan complexere PCB’s verder 
zal toenemen.
Een aantal voorbeelden van het gebruik van print-
platen in medische toepassingen:

  elektronische weegschalen;
  elektrische rolstoelen;
  elektronenmicroscopen...

Klasse 1: Algemene medische 
apparatuur 
Dit zijn producten die een laag risico met zich 
meebrengen. Ze worden wel voor medische doel-
einden gebruikt, maar veroorzaken waarschijnlijk 
geen persoonlijk letsel. Voorbeelden zijn patiënten-
weegschalen, handschoenen, meetinstrumenten en 
mondspiegels.

Klasse 2: Instrumenten met risico
Deze producten hebben een hoger risico dan de 
producten in Klasse 1, maar dit risico is beperkt tot 
operationele en onderhoudsrisico’s. Voorbeelden zijn 
elektrische rolstoelen en bewakingsinstrumenten.

Klasse 3: Levensondersteunende 
apparaten
Deze producten zijn levenskritisch en moeten 
worden geproduceerd in overeenstemming met de 
hoogste normen om betrouwbaarheid te garande-
ren. Ongeplande uitval moet worden uitgesloten. 
Voorbeelden van deze producten zijn pacemakers 
en hartkleppen.

Voortbordurend op het thema normen: het is 
bekend dat medische hulpmiddelen aan bepaalde 
criteria en specifieke normen moeten voldoen, 
bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, func-
tie, productie, kwaliteitssysteem en dergelijke. In 
tabel 1 staan voorbeelden van een aantal van de 
belangrijkste criteria en bijbehorende normen.

Het is ook belangrijk om na te gaan hoe deze 
normen zich vertalen in eisen of overwegingen 
die van toepassing zijn op het ontwerp van PCB’s 
(tabel 2).

Na de ontwerpelementen moet gekeken worden 
naar de productie-aspecten voor de medische toe-
passingen. Deze aspecten kunnen directe invloed 
hebben op goedkeuring van de printplaat en de 
betrouwbaarheid van het product in de praktijk. 
De in tabel 3 genoemde aspecten zijn cruciaal 
voor veiligheid.

Naast deze aspecten neemt NCAB Group ook de volgende ele-
menten op in de specificaties:

  reinheidseisen die verder gaan dan die van de IPC;
  internationaal bekende basismaterialen (dus geen lokale of 

onbekende merken);
  specifieke eisen voor de dikte van het soldeermasker voor 

zowel het oppervlak van de printplaten als het oppervlak van 
de geleiders;

  specifieke cosmetische en reparatie-eisen (geen reparatie van 
open circuits en een beperkt aantal cosmetische reparaties);

  strengere eisen voor de diepte van de vulling van via’s als 
moet worden voldaan aan de eisen van soldeermaskers type 
VI, die boven de industrienormen liggen.

De certificering die bij deze kwaliteitsnormen hoort, is ISO 
13485, die in veel landen als regelgevende of wettelijke vereiste 
geldt. PCB-ontwerpen voor medische toepassingen bevatten 
specifieke elementen die voldoen aan de eisen voor vermogen, 
signaalkwaliteit, overspraak en aarding. Maar de belangrijk-
ste aspecten zijn betrouwbaarheid en veiligheid. De veiligheid 
moet op alle vlakken worden gehandhaafd. Dit betreft onder 
meer straling en elektrische, thermische en mechanische veilig-
heid. Deze aspecten zijn alle gebaseerd op de normen van IPC 
Klasse 3; het is daarom essentieel om te kunnen beschikken 
over productiefaciliteiten die bewezen aan deze eisen voldoen en 
betrouwbare printplaten leveren voor medische toepassingen.  •
NCAB Group
+31 6 42002622
www.ncabgroup.com/nl/

ADVERTORIAL

http://b3industrie.nl
http://www.ncabgroup.com/nl/
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De krachtige netwerkanalyzers van Keysight 
(PNA en PNA-X) zijn verder verbeterd om 
meer flexibiliteit en nauwkeurigheid te bie-
den en tegelijkertijd metingen te versnellen 
en te vereenvoudigen. Netwerkanalyzers zijn 
onmisbare instrumenten in de hoogfrequent- 
en microgolfindustrie. Ze bieden meetmoge-
lijkheden om een breed scala aan apparaten, 
componenten en systemen te karakteriseren. 
Metingen aan actieve apparaten, zoals ruis-
getal, versterkingscompressie en IMD, kun-
nen echter complex zijn, vooral bij moderne 
hoogfrequente apparaten. De verbeterde 
PNA- en PNA-X-netwerkanalysatoren 
van Keysight bevatten een eigen DDS-
signaalbron, waardoor gebruikers nauw-
keurige metingen kunnen uitvoeringen met 

Netwerkanalyzers met ingebouwde signaalgenerator
minder storing door faseruis. 
Met de schone meetsignalen 
kunnen gebruikers IMD-
metingen uitvoeren met 
twee tonen die dicht bij 
elkaar liggen, wat voorheen 
alleen mogelijk was met 
hoogwaardige analoge sig-
naalgeneratoren. De nieuwe 
DDS-signaalbronnen ver-
beteren ook de prestaties 
van een breed scala aan soft-
waretoepassingen, waaron-
der modulatievervorming, 
SMC met fase- en I/Q-
conversiemetingen, wat een 
uitzonderlijke snelle karakte-

risering mogelijk maakt van mixers/frequen-
tieomvormers.                                              •
Keysight Technologies 
Netherlands BV
0800 0233200
www.keysight.com

De tweede generatie con-
trollers van de PFC200-
serie overtuigt met een 
uitstekende performance 
en een groot geheugen. De 
controller kan zowel met 

de klassieke PLC- als met de open Linux-
programmering in de standaard program-
meertalen overweg. Daarom is deze con-
troller voor uiteenlopende toepassingen 
een logische keuze. Als PLC kan de con-
troller comfortabel met de engineering 
software e!COCKPIT worden geprogram-
meerd. De voor de ontwikkeling beno-
digde tijd wordt hierdoor aanzienlijk ver-
kort. De ontwikkelomgeving ondersteunt 
diverse veldbussen en protocollen. De 
PFC200 werkt met Embedded Linux. Dit 
open besturingssysteem biedt de mogelijk-
heid om het basisimage van de besturingen 
met open source-pakketten individueel uit 
te breiden of te vervangen. Ontwikkelaars 

beschikken zo over een ongekend spec-
trum aan mogelijkheden en kunnen te 
allen tijde flexibel op individuele eisen rea-
geren. Dankzij de nieuwe systeemupdate 
is de PFC200 'Docker Ready' en daarmee 
toekomstgericht. Met deze techniek kun-
nen softwarecontainers worden geïnstal-
leerd zonder dat de basissoftware wordt 
beïnvloed. Een ander highlight van de 
nieuwe controller is de mogelijkheid met 
tal van cloudproviders en MQTT-brokers 
verbinding te maken.               •
Wago Nederland BV
(055) 368 35 00
www.wago.com

Automatiseren met controllers van Wago

Multifunctioneel monitoringsrelais
Het portfolio bewakingsrelais van Siemens is 
uitgebreid met het SIRIUS 3UG546 DC-relais. 
Het nieuwe product is het meest compacte in 
zijn soort voor DC-toepassingen, waardoor 
een eenvoudige en nauwkeurige vermogen-
smeting mogelijk is. De SIRIUS 3UG546 is 

het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat 
stroom- en spanningsmeting, vermogensmo-
nitoring, communicatie en diverse andere 
functies combineert in één enkel compact 
product. Deze aanpak bespaart ruimte en geld. 
Het SIRIUS 3UG546 DC-monitoringrelais 
leent zich bij uitstek voor het monitoren van 
industriële toepassingen, en dan vooral voor 
op batterijen gebaseerde toepassingen. Bij 
zowel enkelkanaal als dubbelkanaals bewa-
ken deze relais de DC-belasting, het span-
ningsniveau en het werkelijke vermogen. De 
relais geven een waarschuwing als één van 
deze waarden boven of onder de ingestelde 
grenswaarde komt. Het monitoringrelais heeft 
een spanningsmeetbereik van 0 tot 800 V. Er 

zijn twee stroomvarianten 
beschikbaar: een 22,5 mm 
brede versie voor 2x8 A of 
1x16 A en een 45 mm brede 
versie tot 63 A. Het moni-
toringrelais wordt geleverd 
met afzonderlijke tellers voor 
energieverbruik en energiete-
ruglevering. De bedrijfsuren-
tellers en schakelcyclustellers 
maken preventief onderhoud 
mogelijk.                •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

De toenemende populariteit van de gratis 
en open RISC-V instructieset architectuur 
(ISA) stuurt de behoefte aan een gestan-
daardiseerd ontwikkelplatform om het 
RISC-V ecosysteem optimaal te kunnen 
inzetten. Daartoe introduceert Microchip 
de eerste industriële op RISC-V gebaseerde 
SoC FPGA-ontwikkelkit voor PolarFire. 
Ontwerpers die een programmeerbare op 
RISC-V gebaseerde SOC FPGA willen 
toepassen, zijn nu in staat om de ontwik-
keling te starten en het brede netwerk van 
RISC-V ecosysteem producten te evalu-
eren, zoals real-time besturingssystemen 
(RTOS), debuggers, compilers, SOM’s en 
beveiligingsoplossingen. De Icicle kit heeft 
als kloppend hart een 250K logic element 
(LE) PolarFire SoC-component en bevat 

Industriële SoC FPGA-ontwikkelkit
verder een PCIe-connector, 
mikroBUS-voet, dubbele 
RJ45-connector, micro-
USB-connector, CAN-
bus connector, Raspberry 
Pi-header, JTAG-poort en 
SD-kaart interfaces, het-
geen voor ontwerpers een 
uitgebreid ontwikkelsys-
teem oplevert. PolarFire 
SoC FPGA’s nemen tot 
50 procent minder totaal 
vermogen op dan compo-
nenten van andere aanbie-
ders. Door het toepassen 
van SoC FPGA’s hebben 
ontwerpers ook betere 
mogelijkheden voor klant-

specifieke ontwerpen. De PolarFire SoC 
FPGA-serie is beschikbaar in uiteenlo-
pende behuizingen en afmetingen, afhan-
kelijk van de prestaties en de voedingsei-
sen voor de toepassing.               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

http://micro-epsilon.com/opto
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Bestaand ontwerp aangepast voor IoT

Het hoeft niet opnieuw

Door: Arild Rodland, Business Development Manager 
(EMEA), Microchip Technology Inc.

De mogelijkheid om een koffiezetapparaat van waar 
dan ook in de wereld in te schakelen zal weliswaar geen 
levensveranderende technologie zijn, maar koffiezet-
apparaten vormen nu net de start van de IoT-revolutie 
in het huishouden. Het IoT zal dienen als basis voor 
een evolutie van innovaties en zakelijke kansen in het 
huishoudelijke segment. De niet te stuiten opmars 
in machine learning en kunstmatige intelligentie zal 
deze evolutie alleen maar versnellen. De mogelijkheid 
om ruwe data te verzamelen van huishoudelijke appa-
raten en sensoren opent een hele nieuwe wereld van 
gebruiksmogelijkheden en kansen. 
Sommige ontwerpers aarzelen nog of ze deel willen 
nemen aan de IoT-revolutie omdat ze vrezen dat het 
bouwen van een embedded ontwerp met IoT verbon-
denheid een ingewikkelde opdracht zal blijken te zijn. 
De realiteit is echter dat vrij eenvoudig aan de eisen 
kan worden voldaan. Een voor IoT geschikt product 
bestaat normaliter uit slechts drie elementen: een pro-
cessor of microcontroller (het “slimme” element), een 
netwerk controller (het “verbindende” element) en een 

middel om de communicatie met de 'buitenwereld' te 
beveiligen (het “beveiligende” element).
Omdat de meeste ontwerpers al veel tijd en inspan-
ning hebben geïnvesteerd om een prachtig product 
te maken, ligt het voor de hand om het ontwerp van 
het bestaande product opnieuw te gebruiken. In veel 
gevallen hoeven alleen de verbindings- en beveiligings-
elementen te worden toegevoegd voor IoT verbonden-
heid. In plaats van het vanaf de grond ontwerpen van 
een oplossing is het mogelijk om snel bestaande ont-
werpen aan te passen voor verbondenheid met het IoT. 
Dit kan op een bijzonder efficiënte manier worden 
gedaan met gebruikmaking van technieken die zich 
hebben bewezen in de software programmeerwereld.

Ontleden van de uitdaging
Er zijn een paar trucjes die embedded ontwerpers kun-
nen leren van software programmeurs als zij het wagen 
om de taak op zich nemen om een bestaand product te 
laten werken in het IoT. Programmeurs die een com-
plexe programmeeruitdaging op zich af zien komen, 
gaan traditiegetrouw vaak over naar een top-down ont-
werpbenadering, ofwel modulair programmeren. Deze 
methode behelst het ontleden van een groter probleem 

Voor veel mensen roept de vraag naar 

verbonden huishoudelijke apparatuur 

herinneringen op aan hoe in de 90-er jaren van 

de vorige eeuw personal computers steeds 

meer verbonden raakten met het internet. Toen 

al werd er net als nu over gedebatteerd of deze 

technologie niet meer was dan een bevlieging, 

of dat dit inderdaad een blijvende impact zou 

hebben op de maatschappij. Verbonden PC’s en 

mobieltjes worden nu als onmisbaar beschouwd 

en velen voorzien dat het net zo zal gaan als 

de wereld in de nabije toekomst verbonden 

huishoudelijke apparaten omarmt. 
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in kleinere, beter te beheersen sub-problemen, die opnieuw kunnen worden onderverdeeld 
in kleinere op te lossen taken. Dit is een krachtig en bewezen benadering voor het ontrafelen 
van uitdagende problemen die moeilijk zijn op te lossen met monolithische code. Alles goed 
en wel, maar hoe kan dit worden vertaald naar embedded hardware systemen?
Ook ontwerpers van embedded systemen kunnen dezelfde voordelen behalen door hun 
systeemontwikkeling op te delen in modulen. Naast het opstellen van zuivere programmeer-
uitdagingen, moeten embedded systemen vaak voldoen aan standaarden en een certificatie-
procedure doorlopen. Het modificeren van software na certificatie of aanpassen van hardware 
kan een reden zijn voor een herkwalificatie van het product. Alleen al om deze reden levert 
het grote voordelen op om de onderdelen die moeten worden gecertificeerd op te delen in 
subsystemen. Op deze manier zullen bugs in een subsysteem geen invloed hebben op de 
prestaties van andere subsystemen. 

De stappen
Veel ontwerpers willen bijvoorbeeld een veilige internetverbinding toevoegen aan de vol-
gende generatie van een bestaand product voor het verbeteren van het gebruiksgemak en om 
extra functies toe te voegen, zoals diagnostiek op afstand, monitoren van de goede werking, 
geautomatiseerde afhandelingsdiensten en het verzamelen van statistische data voor het plan-
nen van toekomstige productverbeteringen. Dit voor IoT geschikte product moet over drie 
hoofdbestanddelen beschikken: 

1  De oorspronkelijke toepassing 
2  Verbondenheid met het internet 
3  Een middel om de toepassing te beveiligen 

Zoals in afbeelding 1 is te zien, bestaat dit soort voor IoT geschikte toepassingen in wezen uit 
de oorspronkelijke toepassing met toegevoegde beveiliging en verbondenheid.
Gezien vanuit een implementatiestandpunt kan deze ontwerpuitdaging worden opgedeeld 
in drie sub-taken, waarbij de oorspronkelijke toepassingscode wordt hergebruikt en alleen 
beveiliging en verbondenheid zijn toegevoegd. 
Zowel beveiliging als internet verbondenheid zijn, echter, gecompliceerd om dit vanaf de eer-
ste schets te ontwikkelen. Bovendien kan het integreren van nieuwe functies in een bestaande 
toepassing interfereren met de bestaande oplossing, hetgeen afbreuk doet aan de kwaliteit van 
de gecombineerde toepassing. Ontwerpers schrijven vaak code die in hoge mate is geoptima-
liseerd voor de huidige toepassing. Dit heeft tot gevolg dat het erg lastig kan zijn om timing-
kritische verbondenheid en zware rekenintensieve beveiliging toe te voegen en toch dezelfde 
benchmarkniveaus van prestaties op het opgewaardeerde product te kunnen garanderen. 

Hoe te doen
Afbeelding 2 illustreert de gecombineerde benadering. Alle functies zijn geïmplementeerd 
binnen een enkele oplossing, hetgeen de complexiteit van zowel het schrijven van code als het 
opsporen van fouten verhoogt. Foutjes in een onderdeel van de code kunnen invloed hebben 
op de timing en prestaties van andere kritische functies, zodat het niet ondenkbaar is dat een 
simpele fout leidt tot neveneffecten en dat triggert de noodzaak voor een herkwalificatie.
Bij een modulaire benadering kunnen ontwerpers hun bestaande codebasis en IP intact laten 
en alleen die verbondenheids- en beveiligingsfuncties toevoegen die noodzakelijk zijn. Door 
gebruik te maken van deze benadering kunnen de veiligheids- en verbondenheidsfuncties 
worden geïmplementeerd als afzonderlijke software en hardware taken, hetgeen enorm veel 
tijd bespaart, en bovendien zijn er minder ontwerpers nodig voor een bepaald product. 
Deze benadering voorziet ook in eenvoudigere code en hergebruik van het systeem, hetgeen 
een grotere flexibiliteit oplevert. Zo wil een ontwerper bijvoorbeeld zowel een Wifi als een 
Bluetooth Low Energy (BLE) versie aanbieden van hetzelfde product. De modulaire bena-
dering maakt snelle en gemakkelijke innovatie in IoT ontwerp in dit scenario mogelijk, zie 
afbeelding 3. 

Extra module
Het voordeel van de modulaire benadering is dat alle werkzaamheden die zijn gericht op het 
optimaliseren en afregelen van het bestaande systeem niet verloren gaan bij het toevoegen 
van IoT verbondenheid aan het product. De ontwerper kan eenvoudig de gewenste functies 
toevoegen zonder andere onderdelen van het systeem te beïnvloeden.
Om het proces te vereenvoudigen kan worden gekozen voor gecertificeerde modulen voor 
zowel beveiliging als draadloze communicatie. Dit zal de certificatietijd aanzienlijk beperken 
alsook de tijd die gepaard gaat met het op de markt brengen van een nieuw product. Een 
voorbeeld van zo’n gecertificeerd beveiligingselement is de ATECC608A van Microchip’s. 
Dit onderdeel handelt alle taken af die verband houden met verificatie en de veilige opslag 
van beveiligingssleutels en certificaten, hetgeen een veilige oplossing oplevert zonder dat er 
ook maar een enkele instructiecode hoeft te worden geschreven. Op dezelfde manier voeren 
gecertificeerde draadloze modulen alles wat nodig is uit voor een beveiligde verbinding met 
een draadloos netwerk. 
Door gebruik te maken van gecertificeerde modulen voor beveiliging en draadloze functies 
hoeft een ontwerper ook geen expert te zijn in beveiliging of communicatie. De modules 
bevatten alle noodzakelijke stukjes code en over het algemeen worden ze bestuurd door een-
voudige commando’s die worden verzonden over een seriële interface, zoals UART, SPI of 
I2C. 

Om het ontwerpen nog verder te vereenvoudigen en de marktintroductie te versnellen, bevat-
ten ontwikkelkaarten, zoals Microchip’s AVR-IoT WG ontwikkelaart (afbeelding 4), deze 
modulen voor beveiliging en gemakkelijk toe te passen IoT verbondenheid. Door gebruik te 
maken van dit soort hulpmiddelen kost het soms maar 30 seconden en enkele klikken voor 
een ontwerper om een bestaand product met de Google Cloud IoT Core te verbinden en het 
verzenden van data te starten.

Afbeelding 1. Een voor IoT geschikte toepassing bestaat uit de oorspronkelijke 
toepassing, beveiliging en verbondenheid.

Afbeelding 3. Bij een modulaire oplossing kunnen ontwerpers de bestaande 
toepassing opnieuw gebruiken en de beveiliging en verbondenheid isoleren in kleinere 
en beter te beheersen taken die onafhankelijk van de hoofdtoepassing werken.

Afbeelding 4. De AVR-IoT WG ontwikkelkaart combineert een AVR microcontroller, 
geïntegreerd beveiligingselement (IC) en een gecertificeerde Wifi netwerk controller, 
waarmee ontwerpers een prototype van een verbonden apparaat binnen minuten 
kunnen realiseren.

Afbeelding 2. In deze geïntegreerde oplossing is alle code en zijn alle functies 
geïntegreerd in een enkele component, met als gevolg een toename van zowel de 
codecomplexiteit als de ontwikkeltijd van de code.

Tot slot
De mogelijkheid voor het verbinden van huishoudelijke apparaten en consumentenproduc-
ten met de cloud maakt dat ze waarschijnlijk aanzienlijke meerwaarde zullen opleveren, ofwel 
door het leveren van big data voor kunstmatige intelligentie en machine learning toepassin-
gen, ofwel door het simpelweg aanbieden van een gemakkelijkere manier voor het uitvoeren 
van beveiligde firmware updates op afstand. Het ontleden van de uitdaging en het toepassen 
van gecertificeerde modulen voor beveiligings- en communicatiefuncties geeft ontwerpers 
een voorsprong bij het aanpassen van hun huidige ontwerpen als ze deze mogelijkheden niet 
onbenut laten.                                     •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Het hoeft niet opnieuw' 

www.microchip.com
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De veiligheidslaserscanner PSENscan is nu ook geschikt voor het 
beveiligen van de gebieden die verticale toepassingen nodig hebben, zoals 
toegangsbescherming. Bovendien kunnen PSENscan-applicaties door 
middel van geïntegreerde muting-ingangen flexibeler worden gemaakt, wat 
uitvaltijden minimaliseert en de winstgevendheid verhoogt. 

Veilige laserscanner PSENscan - 
nu ook verticaal te gebruiken

De reactietijd is verkort en met de Light-, Master- en Slave-
varianten kunnen maximaal 70 schakelbare configuraties 
worden gedefinieerd en kunnen maximaal drie afzonder-
lijke zones tegelijkertijd worden bewaakt. 

De voordelen:
  geïntegreerde muting-ingangen;
  uitgebreide en gemakkelijke configuratiemogelijkhe-

den;
  grote hoek van 275 °;
  korte reactietijd (62 ms);
  3 afzonderlijke zones mogelijk;
  compacte behuizing.

U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

ROS-pakketten voor de BTS-navigatie
Met de ROS-pakketten van Pilz (ROS = Robot 
Operation System) ondersteunt de veiligheids-
laserscanner PSENscan naast de productieve 
ruimtebewaking ook het dynamisch navigeren 
van bestuurderloze transportsystemen (BTS).
Toepassingen met de veiligheidslaserscanner 
PSENscan kunnen flexibel aan klantspecifieke 
taken worden aangepast. Door de eenvoudige 
overdracht van onbewerkte scannergegevens 
(meetgegevens) kunnen bovendien ook andere 
toepassingen in de robotica worden gereali-
seerd. ROS-pakketten van Pilz voldoen aan 

de industriële eisen van het ROS Industrial 
Consortium en worden volgens de ontwikke-
lingsnormen van Pilz ontwikkeld en getest. Zo 
kunnen nieuwe softwarefeatures snel worden 
geïmplementeerd.
Maak van uw PSENscan een complete veilig-
heidsoplossing in combinatie met veiligheids-
relais PNOZmulti 2 of besturingssysteem PSS 
4000.         •
Pilz Nederland
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Van zijn 3-fase vermogensmeter lanceert 
VP Instruments een nieuw model. Met 
de 3-fase vermogensmeter kan men de 
spanning en stroom van alle drie de fasen 
meten, waardoor men zeer nauwkeurige 
informatie over het werkelijke stroom-
verbruik krijgt. Het nieuwe model kan 
een zeer breed scala aan spanningen aan: 
dezelfde meter kan worden gebruikt voor 
alle nominale spanningen tussen 100 VAC 
en 600 VAC in ster- of driehoek-configu-
ratie bij 50 of 60 Hz. Het nieuwe model 
vervangt alle huidige modellen, zodat 
er slechts één model overblijft voor alle 
meettoepassingen. De 3-fase vermogens-
meter levert vermogen, spanning, stroom, 
cos(phi) en nog veel meer elektrische para-
meters. Deze worden alle verstuurd via 
de RS485-interface (Modbus RTU). De 

vermogensmeter is de aanbevolen vermo-
gensmeter voor permanente meetopstel-
lingen. De 0,333 VAC CT-ingangen maken 
aansluiting op universele stroomtransfor-
matoren mogelijk.             •

VP Instruments
(015) 213 15 80
www.vpinstruments.com

Driefase-vermogensmeter

Veelzijdige flowsensor

De YAV90MMU-module (Multiplexed 
Measurement Unit) is een krachtig subsys-
teem met een 16-kanaals multiplexer en een 
600V-data-acquisitiekanaal met de mogelijk-
heid om externe schakelingen te besturen; 
de module is uitbreidbaar via CAN-bus. De 
MMU is ontworpen om te voldoen aan de 
behoeften van de meest voorkomende tes-
ters voor elektronicaproductie, waar ‘PASS 
/ FAIL’-metingen nodig zijn, en daarom is 
een 4¾-digit-uitlezing meer dan voldoende. 
De module kan in automatische of in hand-
matige bereikmodus worden gebruikt. De 
MMU kan de meest voorkomende algemene 
metingen uitvoeren: AC/DC spanning en 
stroom, frequentie, weerstand, capaciteit en 
diodetest. Dankzij de in de MMU geïnte-
greerde hoogspanningsomschakeling kunnen 
meetkanalen worden aangesloten op verschil-

lende voedingen of op de netfasen, waarbij de 
verschilspanning kan oplopen tot 600 VAC. 
De MMU kan in drie verschillende modi 
werken: master-modus; slave CAN-modus; 
slave gateway-modus.               •
Romex BV
(0317) 398 787
www.romex.nl

Programmeerbare meetunit

De thermische flowsensor FTMg van Sick 
meet niet alleen de gasflow, maar ook de gas-
temperatuur en de procesdruk. Daarmee is 
de FTMg een kostenbesparend multitalent. 
Dankzij zijn hoge meetdynamiek en een 
gering drukverlies detecteert hij perslucht en 

niet-corrosieve gassen op een uiterst energie-
efficiënte manier. Het contrastrijke OLED-
kleurendisplay zorgt voor een eenvoudige 
bediening en laat de verschillende gemeten 
waarden in een procesdiagram zien. De interne 
data worden gedurende zeven dagen gelogd. 

Samen met de geïntegreerde statistische evalu-
atie kunnen zo zelfs de kleinste lekken in een 
pneumatisch systeem worden opgespoord. 
Met de PoE-variant is een eenvoudige webge-
baseerde aansluiting op PC of cloud mogelijk. 
Dat biedt meteen inzicht in het energiever-

bruik. De geïntegreerde webserver maakt de 
FTMg klaar voor de toekomst. De belangrijk-
ste specificaties: één sensor voor transparante 
meting van gasflow, gastemperatuur, proces-
druk en energieverbruik; meet perslucht en 
niet-corrosieve gassen; robuust sensorelement 
tot 300 m/s; verwaarloosbaar klein drukver-
lies; één montage- en inregelproces voor meer-
dere detectietaken; hoge meetdynamiek voor 
cilinder- en lekkagebewaking.                        •

Sick BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

http://b3industrie.nl
http://pilz.nl
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Producenten in de industrie kunnen een-
voudiger en efficiënter apparaten aan-
sluiten in explosiegevaarlijke omgevin-
gen dankzij de nieuwe Allen-Bradley 
1718 Ex I/O-modules van Rockwell 
Automation. De intrinsiek veilige gedis-
tribueerde I/O-modules bieden EtherNet/

IP-connectiviteit aan sensoren en actua-
toren in explosiegevaarlijke omgevingen 
Zone 0 en Zone 1. De 1718 Ex I/O-
modules kunnen de bedrading in industri-
ele toepassingen verminderen, omdat ze in 
de explosiegevaarlijke omgevingen Zone 0 
en Zone 1 dichter bij apparatuur gemon-
teerd kunnen worden. De I/O-modules 
besparen daarnaast ruimte dankzij het 
compacte, chassisgebaseerde I/O-ontwerp, 
waarin zowel de primaire voeding als een 
optionele redundante voeding in het chas-
sis zijn geïntegreerd. Door de verschil-
lende chassisopties en slotafmetingen kun-
nen gebruikers de 1718 Ex I/O-modules 
afstemmen op een grote verscheiden-

heid van systeemeisen. De 1718 Ex I/O-
modules zijn ontwikkeld voor explosiege-
vaarlijke omgevingen in industriesectoren 
zoals de chemische industrie, olie en gas en 
levensmiddelen en dranken. Een ATEX-
gecertificeerde behuizing is vereist voor 
de montage van 1718 Ex I/O-modules 
in ATEX-zones 1. Om een totaaloplos-
sing aan te kunnen bieden werkt Rockwell 
Automation samen met Encompass-
partner Pepperl+Fuchs, die Zone 1-gecer-
tificeerde behuizingen levert.                   •
Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.nl

I/O-modules voor explosiegevaarlijke omgevingenRuimtebesparende 
HF-spoelen
HF-spoelen geïntegreerd in een keramische 
multilayer-structuur – met WE-MK biedt 
Würth Elektronik een breed scala aan spoe-
len voor oppervlaktemontage met een hoge 
resonantiefrequentie (tot meer dan 10 GHz). 
De WE-MK spoelen zijn verkrijgbaar in drie 
afmetingen (0201, 0402 en 0603) en met 
waarden van 1 nH tot 470 nH. De WE-MK 
spoelen bieden een zeer stabiele zelfinductie 
over het gehele werktemperatuurbereik van 
–55...+125 °C met toleranties van ±5% of 
±0,3 nH. De spoelen zijn geschikt voor ver-
schillende soorten HF-schakelingen en bij 
uitstek voor onder andere het aanpassen van 
antennes. Hier biedt Würth Elektronik ont-
wikkelaars speciale ondersteuning. Bijzonder 
handig is dat de WE-MK componenten een 
polariteitsmarkering hebben. Aan de hand 
daarvan kan de wederzijdse koppeling tussen 
dicht bij elkaar gemonteerde spoelen worden 
gereduceerd.                •

Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Servodrives en - 
motoren
Het portfolio van Unitronics is uitgebreid 
met een reeks AC-drives en -motoren 
waarmee gebruikers op eenvoudige wijze 
aandrijfsystemen kunnen implementeren. 
Het aanbod omvat 1- en 3-fase drives en 
-motoren in een vermogensbereik van 
50...5000 W met IP65-classificatie. De 
motoren zijn uitgerust met een robuuste 
seriële encoder met hoge resolutie. Alle 
Unitronics-producten worden geprogram-
meerd in dezelfde, gebruiksvriendelijke 
software-omgeving, waardoor gebruikers 
een complete oplossing voor besturing en 
automatisering van één leverancier krijgen. 
Er is slechts één softwaretool nodig voor 
het bouwen van een (maximaal 8-assige) 
applicatie. Met de eenvoudige UniLogic-
software configureert en programmeert 
men PLC, HMI, servo, VFD en I/O’s. In 
de configuratiewizard binnen UniLogic 
kan men snel de mechanische eigenschap-
pen van de gebruikte hardware definiëren. 
Hierna stelt UniLogic automatisch de ver-
schaling in en worden de veilige waarden 
berekend.               •

Isotron Systems BV
(073) 639 16 39
www.isotron.eu

http://calpe.nl
http://prokorment.nl
http://hpsindustrial.nl
http://pilz.nl
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Het speciaal ontwikkelde sensorfusie-algoritme voert een zeer 
nauwkeurige oriëntatieberekening uit, ondersteund door sensorfu-
sie-filters die externe versnellingen onderdrukken. Door het com-
bineren en berekenen van zes meetwaarden hoeft slechts één meet-
systeem te worden geïntegreerd voor de meest uiteenlopende eisen. 
Van de Gemac Motus zijn verschillende uitvoeringen leverbaar: de 
Gemac Motus NB en NC voor het bepalen van hoeken; de Gemac 
Motus IB voor ht meten van versnelling en rotatiesnelheid; en de 
Gemac Motus XB en XC voor de bepaling van hoeken, versnel-
ling en rotatiesnelheid. De sensoren beschikken over verschillende 

interfaces, waaronder CAN, CANopen en SAE J1939. De senso-
ren zijn ondergebracht in een robuuste behuizing van vernikkeld 
zinkpersgietwerk, hebben beschermingsgraad IP6K7/IP6K9K en 
een werktemperatuurbereik van –40...+80 °C. De voedingsspan-
ning mag tussen 7,5 V en 36 V liggen, bij een stroomopname van 
12 mA.                      •
Prokorment
(015) 212 13 10
www.prokorment.nl

Onder de naam Gemac Motus introduceert Prokorment een nieuwe generatie inertiële sensoren. De 
configureerbare Gemac Motus-sensor maakt 6-assige bewegingsdetectie mogelijk op mobiele machines 
(bijvoorbeeld bouwmachines, land- en bosbouwmachines, kraan- en hefwerktuigen en schepen). 

De Invertek ODE-3 frequentieregelingen 
uit de serie ‘OUTDOOR-IP66’ (ook ver-
krijgbaar in IP20-uitvoering, die echter 
alleen voor inbouw geschikt is) zijn uiter-
mate geschikt voor capaciteitsregeling en 
upgrading van ventilatie- en klimaatrege-
lingen in onder meer scholen en gebouwen. 
De vermogensrange van de IP66-versie 
loopt tot en met 22 kW, die van de IP20-
versie tot en met 37 kW. Dankzij de IP66-

beschermingsklasse kan die versie direct bij 
de ventilatormotor worden gemonteerd, 
zowel buiten als binnen (en ook buiten een 
schakelkast). Kenmerkend voor deze nieuwe 
generatie ODE-3 frequentieregelaars zijn de 
kortsluitvaste uitgangen. Deze beveiliging 
functioneert zowel tussen de fasen onderling 
als tussen elk van de fasen en aarde. Deze 
Invertek outdoor-serie bezit standaard een 
brandmodus en een vangfunctie voor beide 

richtingen. Een geïntegreerd netfilter maakt 
een compacte en snelle inbouw in schakel-
kasten mogelijk. Het ’Easy-To-Use’ instel-
menu maakt de inbedrijfstelling eenvoudig. 
Standaard is voorzien in MODBUS-RTU- 
en CANopen-communicatie.             •
b3industrie
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Frequentieregelaars voor ventilatie en klimaatregeling

Ontworpen als krachtbron met een hoge 
schaalbaarheid, bestaat de slimme servo-
as van Lenze uit een combinatie van i950 
inverter, g700 planetaire tandwielkast en 
m850 synchrone motor. Deze combinatie 
dekt zowel zeer nauwkeurige positione-
ringstaken als dynamische handling- en 
montagetoepassingen, robotica en conve-
yor-oplossingen. Tegelijkertijd presenteert 

de i950 zich als een uitgebreide databron 
voor het IIoT en daarop gebaseerde ser-
vicemodellen. De aanpassing van verschil-
lende taken en concepten in de industriële 
automatisering vereist enerzijds een hoge 
rekenkracht en anderzijds intelligente 
functies waarmee de eisen van Industry 
4.0 efficiënt kunnen worden geïmplemen-
teerd. De Lenze i950 omvormer is precies 

voor deze eisen ontworpen. De gegevens-
verwerking voor conditiebewaking en pre-
dictief onderhoud kan worden uitgevoerd 
door de krachtige i950 gekoppeld aan de 
edge.               •
Lenze BV
(073) 645 65 09
www.lenze.com/

Slimme servo-as

Aan de S-Dias serie van Sigmatek is de 
EtherCAT Connection Slave-module EC 
121 toegevoegd. Deze biedt uitgebreide 
mogelijkheden voor gebruik binnen de 
industriële automatisering. Met de EC 121 

Slave-module kunnen S-Dias I/O-modules 
worden geïntegreerd in een EtherCAT-
bussysteem. Naast 1x EtherCAT In en 1x 
EtherCAT Out levert de EC 121 eveneens 
spanning voor 32 modules en detecteert hij 

de aangesloten S-Dias I/O’s automatisch. •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

EtherCAT Slave-module

http://turck.com/switches
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De meeste gebruikers hebben geen aparte 
motoren nodig voor hun aandrijvingsoplos-
singen. Ze zijn beter af met complete aandrijf-
systemen waarin de afzonderlijke componen-
ten perfect op elkaar zijn afgestemd. Er is nu 
een oplossing beschikbaar voor toepassingen 
waarvoor aandrijvingen met een hoog kop-
pel nodig zijn en waarvoor de inbouwruimte 
zodanig beperkt is dat ze in axiale richting zo 
kort mogelijk moeten zijn. Faulhaber heeft 
zijn BXT-serie van platte motoren uitgebreid 
met op elkaar afgestemde tandwielkasten, 
geïntegreerde encoders en toerentalregelaars 
die ook in de axiale richting uitzonderlijk 

kort zijn. Typische toepassingen voor deze 
compacte aandrijfsystemen zijn bijvoorbeeld 
robotica, protheses, laboratoriumautoma-
tisering, pompen, medische technologie 
en vliegtuigcabine-apparatuur. Dankzij de 
innovatieve wikkeltechniek en een geoptima-
liseerd ontwerp zijn de motoren slechts 14, 
16 en 21 mm lang met desondanks koppels 
van maximaal 134 mNm, bij diameters van 
respectievelijk 22, 32 en 42 mm. Voor een 
nauwkeurige toerentalregeling of bij hoge 
eisen aan de positioneernauwkeurigheid wor-
den diameterconforme magnetische encoders 
of toerentalregelaars volledig geïntegreerd in 
de motorvarianten met behuizing, waarbij 
de aandrijving slechts 6,2 mm langer wordt. 
Ook de bijpassende metalen planetaire tand-
wielkasten van de GPT-serie worden geken-
merkt door een korte bouwvorm, een hoog 
koppel en extreem fijne verdelingen van de 
vele reductieverhoudingen.             •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Compacte aandrijvingen met hoog koppel 

Het assortiment digitale en analoge tijdscha-
kelaars van ABB is uitgebreid; ook lanceert 
het bedrijf een intuïtieve app om het ener-
gieverbruik in appartementencomplexen en 
commerciële gebouwen beter te beheren. 
De nieuwe digitale en analoge schakelaars 
geven gebruikers de mogelijkheid om ver-
lichting, verwarming, ventilatie en bere-
gening te beheren volgens dag, week- of 
jaarprogramma's. Zo kan de energie aan- 
of uitgezet worden tijdens openingstijden, 
zonsondergang, feestdagen of vakantieperi-
oden. De mogelijkheid om een enkele ener-
gieverbruiker of groepen energieverbruikers 
te beheren maakt ABB's assortiment van 
digitale tijdschakelaars ideaal voor gebruik 
in commerciële gebouwen. Afhankelijk van 
de toepassing en de mate van automatisering 
kunnen klanten tot 50 procent besparen op 
hun energieverbruik. Aansluitend op de ver-
nieuwing van het assortiment heeft ABB ook 
een intuïtieve app voor iOS- en Android-
smartphones gelanceerd om de ingebruik-
stellingstijd van digitale tijdschakelaars tot 
80% terug te dringen. De nieuwe app biedt 

een beter beheer van slimme functies om zo 
energiereductie en effectiever energiebeheer 
in woningen en commerciële gebouwen 
mogelijk te maken. De app is ontworpen 
voor een eenvoudige configuratie en visu-
alisatie van de digitale schakelklokken van 
ABB. Nieuwe programma's kunnen een-
voudig worden gemaakt en overgezet naar 
andere apparaten.              •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Digitale tijdschakelaar

In de Oslon Compact PL-productfamilie 
lanceert Osram Opto Semiconductors een 
nieuwe generatie 1...4-chip-LED-versies. 
Net als hun voorgangers maken de kera-
mische componenten met hun geïsoleerde 
pad het veel gemakkelijker om warmte 
uit de behuizing af te voeren. Hierdoor is 
een hogere stroom mogelijk, waardoor de 
1-chip-versie een uitstekende helderheids-
waarde van 395 lumen bij 1 A met een 
chipoppervlak van 1 mm2 haalt. Dankzij 
de zeer kleine afmetingen van 1,9x1,5x0,73 

mm is het product ideaal voor ADB-
systemen (Adaptive Driving Beam) en in 
extreem ruimtebesparende systeemontwer-
pen. Bovendien wordt de Oslon Black Flat 
S-familie uitgebreid met een versie met 1 en 
2 chips. De speciale lead-frame gebaseerde 
componenten hebben de hoogste con-
trastwaarden en een zeer lage thermische 
weerstand – wat hogere stromen mogelijk 
maakt. Het vierkante verlichtingsoppervlak 
van de UX:3-chip maakt optisch design 
bijzonder gemakkelijk voor koplampfabri-
kanten. De verschillende technologiecon-
cepten van de Oslon Black Flat S en Oslon 
Compact PL stellen klanten in staat om 
de best mogelijke combinatie van LED en 
PCB voor hun systemen te kiezen.            •
Osram Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

LED's voor automotive toepassingen

COLUMN

Met NFC draadloos betalen
(Of: “Inzicht in menselijk gedrag helpt bij ontwerpen)

Vraagt u zich ook wel eens af bij het bedienen van een apparaat “hé, werkt het wel?”. Mij 
overkomt dit met enige regelmaat. Vooral bij het gebruik van pasjes met NFC technologie 
verkeer ik regelmatig in grote twijfel of de gewenste transactie of commando wel herkend 
en verwerkt is. Ik probeer me dan altijd voor te stellen wat de uitgangspunten voor de ont-
werpers van deze apparaten zijn met betrekking tot de beoogde gebruikers, lees ‘mijn per-
soon’. Wat wordt er van mij als gebruiker verwacht als ik mijn NFC pasje aan een automaat 
aanbied?  Omdat ik wat dit soort technologieën en producten betreft een pure gebruiker 
ben, verwacht ik dat het werkt zonder dat ik me ergens zorgen over hoef te maken.

Helaas, de praktijk blijkt bijna voortdurend anders te werken. Zo ging ik laatst weer eens 
met de trein, op zich in deze Corona tijd een al een aardig avontuur, waarbij ik ‘struikelde’ 
over onze briljante OV chip kaart. 
Op zich een solide NFC technologie die al jaren zonder echte problemen gebruikt wordt, 
maar in de handen van de ontwerpers van de in- en uitcheck poortjes wordt dit dan weer 
omgezet in een soort hindernisbaan met als hoogtepunt mijn reactie: “dat heb ik dan wel 
weer…..”.
Stelt u zich de situatie eens voor, een lange rij poortjes waar mensen vrijwel gelijktijdig hun 
kaart aanbieden waarbij elke actie gepaard gaat met één of twee piepjes. 
Met een poortje is de terugkoppeling helder, één piepje betekent ‘ingecheckt’ twee piepjes 
je bent uitgecheckt. Simpel en goed te begrijpen, zolang je een goed gehoor hebt. Maar 
zelfs met een goed gehoor valt het niet mee om de 2 piepjes van jou ‘uitcheck poging’ in 
de kakafonie van piepjes te onderscheiden. Toch zul je het ermee moeten doen want een 
visuele feedback is er niet, of het moeten de hekjes zijn die pas bij een correcte transactie 
opengaan. Alleen, soms staan hekjes open…… En je wilt toch wel uitchecken, dus wat 
doe je in jouw onschuld? Je bied je kaartje opnieuw aan. Die actie kan ik beslist afraden, 
hiermee ben je nog verder van huis. In mijn geval meldde het schermpje (nadat ik met een 
rij opgewonden passagiers achter me eerst mijn leesbril ergens onderin mijn zak gevonden 
had) dat ik overgestapt was.
Ja, als u mijn foto onderaan deze column bekijkt zie u grijze haren en om de een of andere 
onverklaarbare reden hoort daar kennelijk een leesbril bij. Zo blijft treinreizen wel het 
avontuur dat ik me van vroeger als klein kind herinner…..

Natuurlijk kan ik me hierbij goed voorstellen dat de ontwerpers van deze poortjes nog 
jong en enthousiast zijn en niet zo op de hoogte van sommige beperkingen die een leesbril 
met zich mee brengt. Maar toch, als je hier wat langer over na denkt zijn er nog wel wat 
verbeteringen voor te stellen.

Een zelfde soort worsteling heb ik regelmatig met pin betalingen  in winkels. Hier heb ik 
dan meestal mijn leesbril nog op en zie kan dan uitstekend de tekst op de pin automaat zien 
“U kunt uw kaart aanbieden”. Iets wat ik dan ook prompt doe, tenslotte heb ik dat ding 
niet voor niets in de hand. Helaas, te vroeg, je kunt je kaartje pas aanbieden op het moment 
dat het bedrag ingetoetst is, wat dan ook wel weer logisch is.

De conclusie die ik hieruit trek is dat ondanks de enorme sprongen die de techniek vooruit 
maakt het toch steeds de mens is die het succes van de toepassing bepaalt en vooral dat 
we als technici niet te licht moeten denken over hoe onze ‘technische gedachten spinsels’ 
gebruikt gaan worden. Misschien moeten we toch nog meer te rade gaan bij specialisten op 
het gebied van menselijk gedrag, al is het alleen maar om eigen ergernissen te voorkomen. 

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Wat is de slimste weg naar het einddoel

EMC afschermingstips en -trucs

Het afschermen van uitgestraalde 

emissie en het beschermen van 

gevoelige elektronische componenten 

voor elektromagnetische straling 

kan op veel manieren worden 

gedaan. Soms is het mogelijk om 

hetzelfde doel op 10 verschillende 

manieren te bereiken. Maar wat is 

de meest economische manier en 

welke heeft de langste levensduur? 

Holland Shielding Systems heeft 

een white paper gepubliceerd met 

101 afschermingstips en -trucs die u 

kunnen helpen bij het maken van de 

juiste keuze. Hier alvast een overzicht 

waarover het gaat.

Waarom afscherming belangrijk is, hoeven we niet uit te leggen en 
dat de kooi van Faraday de oplossing is. Dit is immer de ultieme 
afscherming en de oplossing om EM-straling zowel binnen als 
buiten de kooi te houden en dus het systeem om de omgeving te 
beschermen tegen straling vanuit het apparaat in de kooi ens het 
apparaat in de kooi te beschermen tegen straling van buiten.

De ultieme kooi
Een compleet dichtgelaste doos van dik goed geleidend metaal 
is natuurlijk de beste afscherming tegen EM-straling met een 
breed frequentiespectrum. Handig is dit echter niet, want er zijn 
eigenlijk geen apparaten die in een dergelijke dichte doos kun-
nen werken. Er is immers van alles dat in en uit de doos gevoerd 
moet worden. Voeding, in- en uitgangssignalen van sensoren en 
actuatoren, draadloze of bedrade signalen voor communicatie en 
informatie van displays zijn er slechts een aantal voorbeelden van 
dat wat in en uit de doos gevoerd moet worden om het apparaat 
te laten werken. Daarnaast is een dichtgelaste behuizing niet erg 
servicevriendelijk. Voor dat doel moet er toch een manier zijn om 
de behuizing te openen.

In de praktijk zal dan ook de afscherming bestaan uit geleidende 
platen of metaallagen die zo veel mogelijk door middel van las-
sen of solderen ononderbroken met elkaar zijn verbonden. De 
afscherming is perfect als er geen verschil in geleidbaarheid is tus-
sen de gebruikte materialen. Bedenk daarbij dat bij frequenties 
onder 30 MHz de metaaldikte de effectiviteit van de afscherming 
beïnvloedt. Voor lage frequenties zoals 10 kHz is een laag mag-
netisch zacht staal van 6 mm nodig om een reductie van 80 dB 
te bereiken. Frequentie boven 30 MHz kunnen worden afge-

schermd door een laag koperfolie van slechts 0,03 mm dik. Voor 
hogere frequenties in het GHz-gebied zal dan ook de mechani-
sche sterkte van het gebruikte afschermingsmateriaal belangrijker 
zijn en dus de dikte van de afscherming bepalen. Voor zeer lage 
frequenties en DC waar het magnetische veld dominant is, zijn 
naast dikke lagen geleidend materiaal ook speciale materialen 
zoals Mu-metaal en Mu-ferro legeringen nodig. Bovendien zijn 
combinaties van meerdere lagen vereist om voldoende afscherm-
prestaties te krijgen.
De volgende aspecten met betrekking tot afscherming zijn ook 
van belang:
  Regelgeving met betrekking tot ESD (elektrostatische ontla-

ding).
  Regelgeving met betrekking tot ATEX (explosieveiligheid).
  Bliksembeveiliging / EMP / HEMP / NEMP.
  Kortsluitbeveiliging / voorkomen van vonken.

Waar afschermen
Lang niet altijd is het nodig om de totale schakeling geheel in een 
kooi van Faraday te plaatsen. Soms volstaat het om de bron van de 
straling of het gevoelige deel in te kapselen door het plaatsen van 
een afscherming op de print over dat deel van de schakeling dat 
de straling veroorzaakt of daar gevoelig voor is (afbeelding 1). De 
afscherming kan daardoor veel kleiner en vooral goedkoper zijn. 
Wel vraagt dit het nodige van het printontwerp, want daar moet 
rekening gehouden worden met de afscherming. De drager van 
de print mag immers geen gaten vormen in de kooi van Faraday. 
Dit kan vrij lastig zijn, vandaar dat het soms gemakkelijker is om 
de hele print in te kapselen.
Het spreekt voor zich dat bedrading ook afgeschermd moet wor-
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den. Er moet immers voorkomen worden dat niet afgeschermde 
bedrading als antenne gaat werken.

Afdichten
Daar waar er openingen zijn voor het doorvoeren van kabels, 
displays, ventilatie, koeling, stroomvoorziening, signalen etc. 
moeten voorzieningen getroffen worden om deze gaten voor 
elektromagnetische straling te dichten. Kabels moeten dan ook 
via geleidende wartels naar binnen gevoerd worden waarbij de 
afscherming van de kabel verbonden wordt met de behuizing. 
Ook kunnen geleidende flexibele afdichtingsstrips gebruikt 
worden zoals te zien is in afbeelding 2. De strip vormt zich hier 
geheel om de kabel heen en dicht zo elke opening in de kooi van 
Faraday. Dit soort materiaal kan ook als pakking gebruikt wor-
den om delen van de behuizing die op elkaar geschroefd wor-
den op een juiste manier te verbinden. Elke oneffenheid wordt 
zo opgevangen waardoor de behuizing echt hoogfrequent dicht 
wordt. Overigens kan dit soort pakking tegelijkertijd ook inge-
zet worden als afdichting voor vuil en vocht. Er zijn namelijk 
geleidende pakkingen die tevens deze taak voor hun rekening 
nemen. Bedenk bij dit alles dat vuil en vocht kunnen leiden 
tot afname van de afdichting voor EM-straling. Corrosie ver-
hoogt bijvoorbeeld de contactweerstand tussen twee op elkaar 
geschroefde metalen delen van een behuizing. 
Gaten in een kooi van Faraday bepalen ook voor welke frequen-
ties de afdichting werkt. Hoe hoger immers de frequentie van 
het EM-signaal, hoe kleiner de openingen moeten zijn wil de 
kooi van Faraday nog als dicht gezien worden. Met name voor 
openingen voor ventilatie is dit een groot probleem. Voor een 
goede luchtstroom moet de opening zo groot mogelijk zijn, 

maar daarmee is voor hogere frequenties de kooi niet meer geslo-
ten. Beide parameters werken elkaar hierbij dus heerlijk tegen. 
Nu kunnen we gaas gebruiken om de openingen te verkleinen, 
maar nog beter is het om speciale honingraat ventilatiepanelen 
te gebruiken (zie afbeelding 3). De honingraatstructuur levert 
gaten op die als golfgeleider werken en wel lucht doorlaten ter-
wijl de elektromagnetische golven niet binnenkomen.
De celgrootte van de honingraten is 3,2 mm en combinaties van 
scheidingslagen zijn mogelijk, zelfs onder kruisconstructies voor 
betere prestaties. Een kruisvormige honingraat bestaat uit mini-
maal twee lagen honingraatmateriaal die 90 graden ten opzichte 
van elkaar zijn getrapt en gedraaid zijn. Dit resulteert in een 
goede afschermprestatie onafhankelijk van de polarisatie van de 
golven. Om het binnendringen van stof te voorkomen, kan een 
stoffilter worden geïntegreerd in het ventilatiepaneel.
De standaard honingraat is gemaakt van aluminium, maar voor 
speciale toepassingen zoals EMP kan deze ook worden gemaakt 
van zacht staal, dat duurder is.
Voor buitengebruik kan de honingraat worden behandeld met 
een nikkel of andere afwerking. Dit is om het honingraatventila-
tiepaneel te beschermen tegen omgevingsinvloeden zoals corro-
sie. Om te voorkomen dat regendruppels in de behuizing vallen, 
is de honingraat ook schuin te maken. Twee tegenover elkaar 
geplaatste schuine honingraatlagen maken het ook onmogelijk 
dat metalen staven in de kooi terechtkomen en zo elektrocutie 
voorkomen.
 
Transparante afscherming
Ventilatiegaten zijn lastig, maar nog lastiger zijn afschermingen 
voor displays. De afscherming moet immers zo veel mogelijk 

onzichtbaar zijn, wat inhoudt dat afschermingen van geweven 
gaas alleen werkt als het draad heel dun is. Voor laagfrequente 
straling is dit dan ook niet optimaal. 
Dit geldt ook voor het lichtdoorlatende indiumtinoxide (ITO) 
op folie of glas alsmede koperen rooster op folie die allemaal 
voor het display geplaatst worden. Daarbij is het momenteel 
niet mogelijk om transparante afschermingen 100% optisch 
correct te maken vanwege o.a.  moiré-effecten. 
ITO-coating produceert geen moiré-effect en biedt een goede 
afscherming bij hogere frequenties. Het product is echter gevoe-
lig voor zure stoffen, zoals bijvoorbeeld in vingerafdrukken. Een 
kunststoffen filmlaag moet worden aangebracht om de ITO-
laag te beschermen. 

Nog veel meer
De hier genoemde punten zijn slechts een eerste selectie, want 
wie bijvoorbeeld de in afbeelding 4 getoonde behuizing goed 
wil opbouwen, komt veel meer tegen. De genoemde white 
paper van Holland Shielding Systems kan u dan helpen om tot 
de juiste oplossingen te komen.                  •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'EMC afschermingstips en -trucs' 

www.hollandshielding.com

Afbeelding 1. Lokale afscherming op een print kan 
toegepast worden om de bron af te schermen.

Afbeelding 3. Speciaal panelen met een honingraatstructuur worden ingezet om 
ventilatieopeningen voor straling te dichten.

Afbeelding 4. Een voorbeeld van de vele punten die aandacht vragen bij het 
inbouwen van een apparaat.

Afbeelding 2. Speciale zeer flexibele geleidende strips vormen zich geheel om 
een kabel heen en dichten zo alle mogelijke openingen af.
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Vision-systeem met 
kunstmatige intelligentie

 productnieuws

Fabrikanten staan onder hoge druk om processen 
te automatiseren die afhankelijk zijn van de zintui-
gen van ervaren werknemers. Met name bij visuele 
inspectie is het belangrijk om op betrouwbare wijze 
subtiele defecten te identificeren, zelfs op flexibele 
lijnen die een breed scala aan items produceren. Van 
oudsher zijn de gevoeligheid en kennis van tech-
nici met jarenlange ervaring van cruciaal belang. 
Tegenwoordig werken mensen echter vaak niet in 
dezelfde ruimte op de productielocaties, om ze te 
beschermen tegen COVID-19. Dit leidt tot een 
toenemende vraag naar geautomatiseerde visuele 
inspectie om op arbeidskosten te besparen. Om 
deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Omron 
de eerste AI voor de detectie van defecten ontwik-

keld die de technieken van geschoolde inspecteurs 
reproduceert. Deze AI maakt nu deel uit van het 
FH Vision-systeem. Meer dan 30 jaar ervaring van 
Omron op het gebied van beeldverwerking en visu-
ele inspectie is in dit nieuwe product ingebouwd 
om de inspectiecapaciteit met AI te maximaliseren 
zonder enorme hoeveelheden gegevens te hoeven 
leren. AI heeft traditioneel een speciale omgeving 
nodig, maar de lichtgewicht oplossing van Omron 
is geïntegreerd in een systeemcomponent. Er is geen 
speciale AI-engineer vereist voor instelling en afstel-
ling op productielocaties. De belangrijkste kenmer-
ken van het nieuwe systeem zijn: een nieuw beeld-
filter op basis van AI reproduceert de techniek die 
geschoolde inspecteurs gebruiken om een defect van 

Het FH Vision-systeem van Omron is het eerste met AI-technologie voor foutdetectie die 
defecten zonder leermonsters identificeert. Deze technologie voor kunstmatige intelligentie, 
die de menselijke gevoeligheid en de technieken van geschoolde inspecteurs reproduceert, 
detecteert op betrouwbare wijze gebreken die eerder moeilijk vast te leggen waren. Hierdoor 
kunnen visuele inspecties op basis van het menselijk zicht geautomatiseerd worden. 

een product te identificeren. Krassen en onvolkomenheden die eerder moeilijk 
vast te leggen waren, kunnen nu worden geïdentificeerd, zelfs zonder het gebruik 
van monsters of aanpassingen; een AI Fine Matching-tool leert van de beeldge-
gevens van niet-defecte producten om snel de ‘expertise’ te verwerven die inspec-
teurs in de loop van vele jaren ontwikkelen. Dit verlaagt de kosten en verhoogt 
de productiviteit door automatisering; AI heeft van oudsher een hoogwaardige 
omgeving nodig, maar de lichtgewicht oplossing van Omron heeft gebruiksvrien-
delijke verwerkingsonderdelen die zijn geïntegreerd in de populaire hardware uit 
de FH-serie. Er is geen speciale AI-hardware of een Al-technicus vereist.              •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

De T40MS van HBK is een kosteneffectieve 
oplossing voor het meten en testen van elek-
trische aandrijvingen en transmissies. De 
T40MS is geschikt voor highspeed metingen 
tot een toerental van 30.000 rpm en heeft een 
meetbereik van 500 Nm, 1 kNm of 2 kNm. 
Dankzij het compacte en robuuste ontwerp 
is de koppelmeetopnemer niet alleen heel 

gebruiksvriendelijk, maar hij kan ook flexibel 
toegepast worden in omgevingen met weinig 
ruimte, zoals testbanken voor helikoptercom-
ponenten en verstelbare actuatoren. Dankzij 
de analoge en digitale interfaces kan de kop-
pelmeetopnemer gemakkelijk in verschil-
lende soorten testbanksystemen geïntegreerd 
worden. Dankzij de bewezen elektronica van 

de T40-koppelmeetflenzen, een nauwkeurig-
heidsklasse van 0.05, een uitstekende linea-
riteit en hysterese van slechts 0,03% kan de 
T40MS nauwkeurige en betrouwbare meet-
gegevens leveren.                •
HBM
(0416) 286 040, www.hbm.com

Koppelmeetflens voor elektrische aandrijvingen en transmissies

De MX-9 Mini van Viltrus is een gateway die 
in real-time draadloze M-Bus gegevens kan ver-
zamelen en analyseren. De logger kan de verza-
melde gegevens via GPRS/GSM naar externe 
gebruikers of een server verzenden. Er kunnen 
tot 250 draadloze M-Bus apparaten op de MX-9 
Mini worden aangesloten. Het apparaat kan de 

gegevens lezen en opslaan van meters (warmte, 
water, gas, elektriciteit...), sensoren en control-
lers. De MX-9 Mini ondersteunt de modi S, T, 
R en C (169/433/868 MHz) en OMS (Open 
Metering System). De logger heeft een archief-
opslag tot 8 MB waar de gegevens 5 jaar op kun-
nen worden bewaard, en een SD-kaartslot voor 

kaarten tot 8 GB. De gateway heeft een voe-
dingsingang van 12...30 VDC en is geschikt voor 
DIN-rail montage.          •
B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

Draadloze datalogger annex gateway

De PLS600 is een programmeerbare 
600-W DC-voeding met één uitgang. Er 
zijn diverse uitvoeringen beschikbaar (30, 
50, 100, 200 en 400 VDC). De uitlezing 
van spanning en stroom is dankzij de geïn-
tegreerde 12-bit D/A- en A/D-converters 
zeer nauwkeurig. De labvoeding heeft 

praktische digitale draaiknoppen voor het 
instellen van spanning en stroom, en is 
voorzien van een USB-poort voor externe 
besturing, Ethernet-aansluiting en analoge 
besturingsingangen. De USB- en Ethernet-
ingangen voldoen aan SCPI; er zijn 
LabView-stuurprogramma’s beschikbaar. 

De PLS600-serie is LXI-gecertificeerd. Het 
is mogelijk tot vier voedingen parallel te 
schakelen of twee voedingen in serie.         •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Programmeerbare 600-W-labvoeding

http://marktechnical.nl
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Loodvrije messing wartels

 productnieuws

De 21ste eeuw staat in het teken van duur-
zaamheid, maar wat betekent dat eigenlijk? 
Essentiële aspecten zijn milieubescher-
ming, inclusief duurzaam, evenwichtig 
en verantwoord handelen – met andere 
woorden gewoon ‘het juiste doen’. Het is 
al eeuwen bekend dat lood schadelijk is. 
Het vervuilt de lucht, de bodem en het 
water, en komt uiteindelijk in het voed-
sel terecht. Met de Helutop-kabelwartels 
hebben gebruikers de mogelijkheid om 
loodvrij de toekomst in te gaan. Deze 
nieuwe kabelwartels van loodvrij mes-
sing worden gebruikt in diverse sectoren: 
installatiebouw, werktuigbouw, robots, 
automatiseringstechniek, automobielin-

dustrie, scheepsbouw, spoor- en installa-
tietechniek en schakelkasten. Ze hebben 
beschermingsgraad IP68 en voldoen aan 
toekomstige RoHS-vereisten.             •

Helukabel BV
(0495) 796 912
www.helukabel.nl

Met de Profinet/EtherNetIP-coupler 
van Helmholz kan een eenvoudige en 
gemakkelijke interactie tussen bijvoor-
beeld een Siemens- en een Allen-Bradley-
besturing worden gerealiseerd. De Profinet/
EtherNetIP-coupler zorgt voor de data-
uitwisseling tussen een Profinet- en een 
EtherNet/IP-netwerk. Aan de EtherNet/
IP-kant betekent dit dat de coupler een stan-
daard E/IP-device is, en aan de Profinet-kant 
een standaard IO-device. De coupler wordt 
geleverd met een GSDML-bestand.
De configuratie van de uit te wisselen 
I/O-data wordt gemaakt op basis van het 
GSDML-bestand in de Siemens enginee-
ring tool. Een EDS-bestand dat overeen-
komt met de configuratie kan vervolgens 
gedownload worden via de webinterface van 
de module. Dit wordt dan gebruikt om de 

EtherNet/IP-PLC te configureren. Naast 
Profinet/EtherNetIP-communicatie biedt de 
coupler ook een MQTT-publisher aan beide 
zijden van de module aan. Dit betekent dat 
de waarden die via de gateway worden uit-
gewisseld, ook via MQTT naar visualisatie- 
of besturingssystemen voor data-acquisitie 
kunnen worden gedistribueerd. Het voor-
deel van het gebruik van een Helmholz-
coupler is dat beide netwerken volledig 
autonoom functioneren en dat ze elkaar niet 
kunnen beïnvloeden.               •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Profinet/EtherNetIP-coupler

Passieve  
oscilloscoopprobes
De passieve oscilloscoopprobes 701949 
en 702907 van Yokogawa zijn bedoeld 
om de bruikbaarheid en toepassingen 
van Yokogawa's DLM3000 Mixed Signal 
Oscilloscoop uit te breiden. De 701949 
10:1 miniatuur passieve probe is ontwor-
pen voor PCB's met hoge dichtheid, met 
een slanke probekop die tijdens het gebruik 
voor een goed zicht zorgt. Hij heeft ook een 
ingebouwd veermechanisme bij de tip dat 
wegglijden voorkomt door de druk automa-
tisch aan te passen. Er is een breed scala aan 
accessoires beschikbaar, geschikt voor snelle 
signalen. De frequentiebandbreedte van de 
701949 loopt van DC tot 500 MHz bij een 
maximale ingangsspanning van ±400 VRMS. 
De 702907 biedt een groot werktempera-
tuurbereik van –40...+85 °C en heeft lange 
kabel (2,5 m) waardoor het meetinstrument 
gemakkelijk uit de buurt van een heet meet-
punt kan worden gehouden. Er zijn ook lan-
gere sondes nodig om het meetinstrument 
aan te sluiten op een temperatuurgeregelde 
kamer.                                   •

Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

http://ncabgroup.com


-TOTAAL   •   NUMMER 10 - 202024

PT1000/2000-druktransmitters

 productnieuws

Zo stelt IO-Link de gebruiker in staat om elek-
trische kortsluitingen, overdrukken en onder-
drukken te monitoren, evenals waarden die de 
maximale bedrijfstemperatuur overschrijden. 
Andere gegevens voor een efficiënte condi-
tiebewaking kunnen worden geleverd door 
een bedrijfsurenteller, een maximaal en mini-
maal drukgeheugen en een overdrukmeter. 
De druktransmitters kunnen naar keuze met 
twee schakeluitgangen of met IO-Link com-
municatie en een extra schakeluitgang worden 
bediend. Deze schakeluitgangen kunnen zowel 
voor PNP als NPN bedrijf worden ingesteld. 
Dit maakt het mogelijk om de plaats van de 

schakelpunten binnen het meetbereik en hun 
gedrag naar wens in te stellen. Turck biedt de 
compacte druktransmitters met bescherming 
volgens IP67 en IP69K in twee verschillende 
uitvoeringen aan: de druktransmitters van 
de PT1000-serie bestrijken een meetbereik 
van 0...1 bar tot 0...40 bar en werken met 
een keramische meetcel. De uitvoeringen van 
de PT2000-serie zijn voorzien van volledig 
gelaste meetcellen voor hogere drukbereiken. 
Hun meetbereik is 0...1000 bar. Ongeacht de 
serie bieden de druksensoren de gebruikers het 
voordeel van een hoge meetnauwkeurigheid 
van ±0,3% FS BSL.                                •

Druktransmitters uit de PT1000/2000-serie van Turck zijn nu ook beschikbaar met een 
IO-Link interface en twee programmeerbare schakeluitgangen. Naast het vermogen om 
schokken en veranderingen in druk en temperatuur te weerstaan, bieden de sensoren dus 
ook alle voordelen van digitale communicatie, inclusief verbeterde diagnostiek en flexibele 
parametrering. 

Turck BV
(038) 422 77 50
www.turck.nl

De NJ501-R-controller van Omron is 
een geïntegreerde robotcontroller op basis 
van de NJ-serie machinecontrollers voor 
industriële automatisering. Door gebruik 
te maken van de geïntegreerde control-
ler is het mogelijk geworden geavanceerde 
en complexe handmatige werkzaamheden 
te automatiseren, de nauwkeurigheid van 
productie te verbeteren, volledige produc-
tielijnen te simuleren zonder fysieke appa-

ratuur te hoeven inzetten en onderhoud te 
vereenvoudigen. De kern van het nieuwe 
platform is een nieuwe machinecontrol-
ler, die realtime synchronisatie biedt tussen 
alle automatiseringsapparatuur, inclusief 
robots, vision-componenten, aandrijvin-
gen en veiligheidsapparatuur. Van oudsher 
wordt de automatiseringsapparatuur voor 
productiefaciliteiten geregeld door een aan-
tal verschillende controllers, wat een grote 

uitdaging vormt om de snelheid en timing 
tussen verschillende apparaten in te stellen 
en te coördineren. Bovendien is het zeer 
moeilijk om een procesontwerp van tevo-
ren en met een hoge mate van nauwkeurig-
heid te verifiëren voordat een machine of 
een grotere productielijn wordt gebouwd. 
Als fabrikant van bewegingssensoren, robo-
tica en veiligheidsapparatuur voor volledig 
geautomatiseerde productielijnen, heeft 

Geïntegreerde robotcontroller 

Het Value Vertical Cable Management-systeem 
van Siemon is speciaal ontwikkeld voor integra-
tie met het 2-Post Value Rack, de 19 inch Rack-
Mount Horizontal Cable Managers en de sup-
port accessoires van het bedrijf. Het biedt een 
oplossing voor zowel het plaatsen van appara-
tuur als het beheren van kabels. Hiermee wordt 
zowel implementatie als beheer op de lange ter-
mijn van bedrijfskritische netwerkbekabelings-
infrastructuren aanzienlijk vereenvoudigd. De 
nieuwe verticale managers (7 inch en 45U) kun-
nen in slechts vijf minuten worden gemonteerd 
op het 2-Post Value Rack en andere racks van 

Siemon. Daarmee kan dit kabelmanagementsys-
teem zeer snel worden ingezet. De VVCM’s zijn 
verkrijgbaar in breedtes van 4, 6, 10 en 12 inch. 
Ze zijn beschikbaar in zowel enkel- als dubbel-
zijdige versies zodat een breed scala aan topolo-
gieën kan worden ondersteund. Hierbij is tevens 
kabelmanagement voor high-density patch 
panelen, het efficiënt routeren van horizontale 
kabels, het monteren van PDU’s en het route-
ren van voedingskabels voor apparatuur moge-
lijk. De VVCM’s zijn voorzien van Siemon’s 
eigen high-capacity kabelgoten. De goten zijn 
in staat om grote hoeveelheden kabels en snoe-

ren met een grotere diameter te beheren. Binnen 
de verticale managementruimte zelf biedt het 
veelzijdige ontwerp van de VVCM-verdeelplaat 
een scala aan montagemogelijkheden voor acces-
soires voor kabelmanagement en PDU’s, beves-
tigingsmateriaal voor efficiënte kabelgeleiding 
en bundelscheiding, glasvezelspoelen voor een-
voudig beheer van bundels en standaard PDU-
bevestigingen.           •
Siemon
(06) 2840 2462
www.siemon.com

Kabelmanagement-oplossing

Omron deze problemen aangepakt door 
regelapparatuur naadloos te integreren. 
De geavanceerde besturing van de geïnte-
greerde robotcontroller automatiseert het 
invoegen en assembleren van processen die 
delicate en vaardige verwerking vereisen. 
De robots en apparatuur worden in real-
time door één controller bestuurd en vol-
ledig gesynchroniseerd, waardoor de pres-
taties van het apparaat worden verbeterd en 
een hoog doorvoerniveau wordt bereikt.    •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

http://aesensors.nl
http://b3industrie.nl
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De S- en T-coded voedingsconnectoren van 
Binder zijn uitstekend geschikt voor het over-
dragen van vermogen. De beide gestandaar-
diseerde typen zijn ontworpen volgens DIN 
EN 610276-2-111 voor gebruik bij bijvoor-
beeld motoren en drivers en voor het voeden 

M12-connectoren voor AC en DC 

Voor glasvezelnetwerken 
heeft Prysmian Group een 
innovatief kabelconcept 
ontwikkeld. De innovatie 
omvat zowel nieuwe glas-
vezelkabels (Sirocco HD) 
als buizen (Easenet) met 
een kleinere diameter dan 
conventionele bekabe-
ling. Hiermee reduceert 
Prysmian het totale volume 
aan gebruikte plastics (PE) 
en maakt zij de aanleg van 
glasvezelnetwerken duur-
zamer en efficiënter. KPN 
heeft als eerste telecom-
bedrijf in Europa inmid-
dels een proef gestart met 

Duurzame aanleg glasvezelnetwerk

Het instrumentatiepakket van Hitma is 
uitgebreid met de 84CS-serie vortex-mas-
saflowmeters met sanitaire aansluiting van 
Schneider Electric. Deze massaflowmeter 
is een aanvulling op het assortiment intel-
ligente, krachtige vortex-flowmeters van 
Schneider Electric (voorheen Foxboro). De 

Vortex-flowmeter met sanitaire aansluiting

COLUMN

Fysiek en online
De maatschappij, de zorg en de economie hebben wat 
meegemaakt in dit coronajaar. Het is nog niet voorbij, 
zo is ook wel duidelijk. Op 13 maart vonden we het een 
beetje vreemd om in lockdown te gaan. Gelukkig werd 
het intelligent genoemd, zodat we met een gerust hart op 
een andere manier gingen werken.

Veel beurzen en events, ook in de technische wereld, 
werden verhuisd. Eerst bijvoorbeeld naar juni en dan 
later weer naar het najaar van 2020. Nu we in het najaar 
zijn beland, is het sterk de vraag of deze geplande bij-
eenkomsten te doen zijn. Als we nu beelden van grote 
groepen zien, die fysiek bij elkaar komen, lijkt het een 
werkelijkheid die ver achter ons ligt. Maar dat is nog 
steeds wat mensen van nature zullen zoeken. We hebben 
gevoel, onbewuste signalen en beleving nodig.

Dankzij glasvezels, 5G, datacenters, vergadersoftware en 
allerlei netwerktechnologie is er tegenwoordig natuurlijk 
veel meer mogelijk dan twintig jaar geleden. Wat dat 
betreft is er inderdaad een intelligente lockdown moge-
lijk, maar het blijft toch een beetje vreemd. Gisteren 
maakte ik een webinar mee, waar de techniek haperde. 
Dat was echter niet het grootste probleem. De chemie 
tussen sprekers en toehoorders werd duidelijk gemist, in 
ieder geval door mij.

Natuurlijk merken wij ook bij de webinars dat expo-
santen, sprekers, collega’s en bezoekers moeten wennen 
aan de online werkwijze. Als er technische discussies op 
een chat plaatsvinden, er hartverwarmende reacties van 
bezoekers komen op de terugkoppeling en sprekers dan-
ken voor het mogelijk maken, dan weet je het wel.

We willen nog steeds fysiek bij elkaar komen, maar met 
een goede en menselijke aanpak is er ook online een 
sterke kennisoverdracht mogelijk. De huidige kansen 
liggen in een verbetering van deze aanpak, waarbij tech-
nische zaken online en fysiek beleefd kunnen worden.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

van AC- en DC-verbruikers. 
De S-coded connectoren uit 
de 814-serie zijn ontwik-
keld voor AC-voedingen tot 
630 VAC. Ze zijn voorzien 
van een aardleiding (PE) en 
kunnen, in de tweefase- en 
driefaseversie, een vermo-
gen tot 7,5 kW overdragen. 
De voedingsconnectoren 
uit de 814-serie zijn ide-
aal voor toepassingen zoals 
AC-motoren en -drivers, 
motor load switches en 
frequentieconverters. De 
T-coded connectoren uit de 
813-serie zijn bedoeld voor 

DC-spanningen tot 63 VDC bij 12 A. Ze zijn 
geschikt als vermogensconnector voor veld-
bus- of Ethernet-toepassingen zoals Profinet. 
Deze connectoren zijn ook te gebruiken 
voor het voeden van DC-motoren en -dri-
vers en andere zware verbruikers met een 
vermogen tot 750 W. De connectoren uit de 
813-serie hebben vier vergulde contacten en 
die uit de 814-serie hebben twee of drie ver-
gulde contacten plus een aardcontact, dat bij 
het insteken als eerste wordt verbonden. Ze 
zijn zowel in rechte als in haakse uitvoering 
leverbaar.                            •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

de aanleg van 11.000 aansluitingen. Het 
nieuwe kabelconcept is na de interne ont-
wikkelfase onder leiding van VolkerWessels 
Telecom in een greenfield-omgeving 
getest. Dat gebeurde in een unieke open 
en gelijkwaardige samenwerking van KPN, 
de aanneembedrijven Van Gelder Telecom 
en Allinq en Prysmian. Deze samenwer-
king heeft de snelle marktintroductie en 
acceptatie van het kabelconcept bevorderd. 
Prysmian heeft voor de productie van de 
nieuwe kabels en buizen ongeveer 50 pro-
cent minder grondstoffen (plastic of PE) 
nodig dan voor conventionele bekabeling. 
Naast deze directe besparing is er ook een 
indirect milieuvoordeel doordat Prysmian 
de buizen voor meer dan 90 procent uit 
hoogwaardig gerecycled PE fabriceert. 

Deze besparingen beperken meteen de 
CO2-uitstoot en uiteindelijk (end of life) 
de afvalstroom.                  •
Prysmian Netherlands BV
(088) 808 44 44
www.prysmian.nl
www.draka.nl

sanitaire aansluiting maakt 
de 84CS uitermate geschikt 
voor processen binnen de 
farmaceutische en voe-
dingsmiddelenindustrie. 
Dit type massaflowmeter is 
verkrijgbaar met 4...20 mA, 
HART7- en/of Modbus-
communicatie en kan opti-
oneel worden uitgerust 
met temperatuurcompen-
satie voor massaflowme-
ting van verzadigde stoom 
en vloeistoffen. Daarnaast 
beschikt de Foxboro 84CS 
over de gepatenteerde 
Active Tuning-technologie 
die de nauwkeurigheid 
aanzienlijk verbetert bij 

een Reynolds-getal vanaf 5000. De 84CS 
is leverbaar met TriClamp-, I-line, DIN 
11851- of ISS (ISO 2853) zuivelkoppe-
ling, RJT (BS 1864) of ANSI-aansluiting. 
Naast de vortex-flowmeters met sanitaire 
aansluiting zijn er ook uitvoeringen met 
flens-, wafer- of draadaansluiting. De 
complete 84C serie van Schneider Electric 
is explosieveilig gecertificeerd als intrin-
siekveilig en explosievast volgens ATEX, 
IECex, FM, CSA, Inmetro, KOSHA, 
NEPSI en EAC. De 84CS serie is daar-
naast ook 3A-gecertificeerd voor sanitaire 
toepassing in de voedingsmiddelen- en far-
maceutische industrie.                          •
Hitma Instrumentatie
(0297) 514 715
www.hitma-instrumentatie.nl

Steeds krachtiger en tege-
lijkertijd steeds compacter 
– dat zijn de kenmerken 

van moderne elektronische apparatuur. De 
filters uit de FMBB EP-reeks van Schurter 
zijn bijzonder geschikt wanneer dergelijke 
apparatuur wordt geconfronteerd met 
hardnekkige sterke EMI-stoorsignalen. 
Snel geklokte halfgeleiders genereren steeds 
sterkere stoorfrequenties. Dit maakt het 
steeds lastiger aan de EMC-voorschriften 
te voldoen. Typische toepassingen van 
de nieuwe filters zijn onder meer test- en 
meetapparatuur, professionele keukenap-
paratuur, medische en kritische industri-
ele toepassingen. De nieuwe filters heb-

ben dezelfde behuizing als de bekende 
FMBB NEO filterserie. Die behuizingen 
zijn gepuntlast, dus volledig gesloten, 
wat resulteert in een aanzienlijk verbeterd 
dempingsgedrag. Dankzij hoogwaardige 
componenten (ruim gedimensioneerde 
foliecondensatoren, smoorspoelen met 
hoogpermeabele kern) wordt een uitzon-
derlijk breedbandige demping bereikt.      •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Enkelfase-filters
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De LED-driver serie EUCO Arena Sport 
van Delta is ontwikkeld om verlichtings-
fabrikanten een veelzijdige oplossing te 
bieden voor talrijke industriële en com-
merciële verlichtingstoepassingen zoals 
hoge mastverlichting, recreatieve sport-
verlichting, (lucht)haven- en parkeerga-
rageverlichting. De reeks is voorzien van 
drie onafhankelijke uitgangskanalen met 
elk een maximaal vermogen van 500 W 
(totaal 1500 W) en de drivers hebben 
een breed temperatuurbereik. De dri-
vers bieden nauwkeurige regeling van 
de uitgangsstroom en zijn uitgerust met 
dimschakelingen voor DALI-2 digitaal 
dimmen. Dit zorgt ervoor dat de verlich-
tingsniveaus van 0,1% tot 100% ingesteld 
kunnen worden. Naast de driverarchitec-
tuur en circuittopologie bereikt Delta een 
zeer lage typische piek-piek stroomrimpel 
van ≤1%. Dit is belangrijk als het gaat om 

evenementen op televisie. 
Stroomrimpel kan immers 
LED-flikkering veroorza-
ken. En flikkerende ver-
lichting beïnvloedt de 
kwaliteit van sportuitzen-
dingen en beperken slow-
motion mogelijkheden. 
De nieuwe EUCO Arena 
Sport LED-driver reeks 
gebruikt stevige koelli-
chamen die zorgen voor 
een groter contactopper-
vlak met de ondergrond 
voor passieve koeling. 
Daarnaast garanderen 
hoogwaardige componen-
ten een lange levensduur 
en een hoge betrouwbaar-
heid. De LED-drivers van 
de EUCO Arena Sport 

serie kunnen tot 200 meter van de arma-
tuur geplaatst worden. Doordat de drivers 
niet langer meer in een hoge mast worden 
geplaatst is er geen hoogwerker (die gras-
velden kan beschadigen) of professionele 
klimmer nodig voor onderhoud en instal-
latie van de driver.                 •
A&C Solutions
+32 14 735 370
www.ac-solutions.be

LED-drivers voor hoge mastverlichting

De PA22 van Apex Microtechnology ves-
tigt een nieuwe maatstaf met betrekking tot 

Lineaire vermogensversterker
gen, grote stromen en een grote dissipatie 
tot de mogelijkheden behoren. De PA22 
is ondergebracht in een ruimtebesparende 
SIP-behuizing en biedt een piekstroom-
vermogen van 13,6 A, een maximale voe-
dingsspanning van 250 V en een interne 
vermogensdissipatie van 250 W.              •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

de prestaties van eindver-
sterkers voor een verschei-
denheid aan toepassingen 
waarbij hoge snelheid en 
dito vermogensdissipatie 
een must zijn. Met deze 
component wordt ont-
werpers een uitzonderlijke 
mogelijkheid tot vermo-
gensverwerking geboden 
aangezien hoge spannin-

De WEO012864A, WEO0WEO012864Q-
CTP en WEX025664B zijn drie nieuwe 
OLED-displays met aanraakscherm van 
Winstar. De schermdiagonaal van de dis-
plays varieert van 1,54 inch tot 3,2 inch. 
De beide kleinste modellen zijn gebaseerd 
op de Chip-on-Glass technologie; het 
grootste model op de Chip-on-Foil tech-
nologie. De displays zijn ideaal voor smart 

home-applicaties, intelli-
gente apparatuur, meters, 
industriële regelsystemen, 
medische instrumenten 
enzovoort.                  •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

OLED-displays met CTP-aanraakscherm

https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
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