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Eindelijk 2021?
Mensen zijn toch eigenlijk rare wezens. 
Nu al maanden lang wordt er steen en 
been geklaagd dat we niets mogen, dat 
we binnen moeten blijven en vooral geen 
grote feesten mogen vieren. Dat kerst 
dit jaar wat anders moet worden en we 
geen vuurwerk mogen afsteken om onze 
samenleving gezond te houden, blijkt niet 
belangrijk meer te zijn. 
Nog gekker wordt het nu er eindelijk een 
beetje licht aan het einde van de tunnel 
gloort. Nu wordt er weer geklaagd dat de 
vaccins te snel ontwikkeld zijn en dat we 
ze daarom maar niet moeten vertrouwen. 
Ik moet toegeven dat er verbazend snel 
een aantal vaccins ontwikkeld is dat blijkt 
te werken. Normaal duurt dat jaren, maar 
blijkbaar kan het sneller. Haastige spoed 
is zelden goed, maar gelukkig zijn er in 
de wereld voldoende goede controlerende 
instanties die alles in de gaten houden. 

Wat dat betreft is het totaal anders als er 
een nieuwe telefoon op de markt komt. 
Drommen mensen liggen zelfs hele nach-
ten voor de winkel om als eerste een exem-
plaar te kunnen bemachtigen. Zij vragen 
zich niet af of er per ongeluk spionage-
software in terecht is gekomen of andere 
schadelijke zaken. Zij willen als eerste 
iets hebben dat slechts een kleine meer-
waarde heeft ten opzichte van dat wat ze 
al hadden. Klakkeloos stappen ze in hun 
nieuwe telefoonbubbel zonder zich ook 
maar ergens druk over te maken of zich 
af te vragen waarom er voor hun nieuwe 
telefoon geen controlerende instanties 
zijn die kijken of alles veilig is. 

Duidelijk is dat het eigenbelang groter is 
dan het groepsbelang, een ontwikkeling 
die mij zorgen baart. Hoe dan ook ga ik 
de kerstdagen lekker knusjes met alleen 
mijn partner thuis vieren en ons verheu-
gen op dat wat 2021 aan moois gaat bren-
gen zodat we maar heel snel alle ellende 
van 2020 kunnen vergeten. 

Namens de hele redactie, dag 2020 en 
welkom 2021 voor u allen.

Ewout de Ruiter

Van de Nederlandse Defensie Materiaal 
Organisatie heeft Rohde & Schwarz Benelux 

1,8 miljoen euro ontvangen voor het TESt 
Lane Analysis Mobile (TESLA-M) project. 
In het kader van dat contract zal Rohde & 
Schwarz apparatuur voor signaal- en spec-
trumanalyse alsmede opnameapparatuur 
leveren voor installatie in een 4x4 Mercedes 
Sprinter-bestelwagen. Rohde & Schwarz 
zal samenwerken met Contour Advanced 
Systems voor de integratie en montage van 
het TESLA-M-voertuig. Dit geeft Defensie 
een hoogwaardige mobiele meetopstelling 
om verschillende stoorzenderconfiguraties te 

testen om defensiepersoneel te beschermen 
tegen een breed scala aan afstandsbediende 
IED's. Die zijn een dagelijkse realiteit in 
conflicten en worden door de strijdkrach-
ten beschouwd als tactische wapens met 
een strategisch effect. Om de werking en 
dekking van stoorzenders te optimaliseren, 
wordt TESLA-M gebruikt.                        •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz helpt Nederlandse soldaten 
te beschermen

Smart intelligence doet nu ook zijn intrede in de facilitaire dienstverlening. 
Initiatiefnemer is Hago Next. Het bedrijf begon anderhalf jaar geleden 
met de ontwikkeling van een geavanceerd datasysteem dat met sensoren 
detecteert welke plekken in een kantoor en welke toiletten, wc-rollen en 
handdoekenautomaten al dan niet worden gebruikt. Door de coronacrisis 
is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Meerdere proe-
ven bij verschillende grote opdrachtgevers die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden, zijn dermate succesvol verlopen dat het Smart Hygiene-
systeem per direct van start gaat bij drie bedrijven met in totaal tienduizend 
werknemers. Op het dataplatform kunnen ook andere systemen worden 
aangesloten, zoals detectoren die bepalen wanneer het kopieerapparaat 
leeg raakt, wanneer de planten water moeten krijgen of wanneer de kof-
fieautomaat moet worden bijgevuld. De kantoorruimtes, vergaderruimten 
en toiletunits worden uitgerust met sensoren. Op die manier wordt het 
gebruik van een bepaalde ruimte permanent in kaart gebracht. Op zijn of 
haar tablet krijgt de schoonmaker die informatie realtime in beeld en hij 
weet daardoor precies welke ruimtes schoongemaakt moeten worden en 
of het bijvoorbeeld al nodig is om de zeepdispenser of de handdoekjes te 
vervangen. Onnodig werk doen behoort hiermee tot het verleden. Voor de 

Slim schoonmaken met sensoren en data

gebruiker wordt het een beleving op maat, hij voelt zich 
veilig en welkom op kantoor.                      •
Hago Next
(088) 099 08 90
www.hagonext.nl

Het oplaadnetwerk voor elektrische voertui-
gen IONITY registreerde een toename in het 
gebruik van zijn oplaadstations, vooral na de 
COVID-19 lockdown-periode die in april 
2020 ingevoerd werd. De aanhoudende coro-
napandemie heeft geleid tot een verandering 
in het mobiliteitsgedrag in Europa waardoor 
de e-mobiliteitssector meer vaste voet kreeg. 
Dit komt onder meer doordat: eigenaren van 
elektrische voertuigen hun auto’s meer lij-

Elektrisch rijden in de lift
ken te gebruiken; er meer vraag is naar duurzame 
mobiliteit om zo emissievrij en koolstofneutraal te 
rijden; openbaar vervoer zoals de trein, het vliegtuig 
of de bus niet langer de veiligste transportmidde-
len blijken tijdens de pandemie; en meer landen de 
aankoop van elektrische voertuigen aanmoedigen 
door middel van premies en subsidies. Hoewel deze 
trends per regio kunnen verschillen, worden deze 
bevindingen ondersteund door de hoeveelheid ver-
bruikte kWh bij IONITY-oplaadstations over heel 
Europa. Het aantal registraties van volledig elektri-
sche auto’s en plug-in hybridemodellen noteerde al 
vóór COVID-19 een stijgende lijn op het hele con-
tinent. Het effect van de lockdown is echter opval-
lend. IONITY wil van lange afstanden met elektri-
sche auto’s de nieuwe norm maken. Het doel is om 
het opladen van een elektrische auto overal en voor 
iedereen beschikbaar te maken, en dit op een bij-
zonder snelle en eenvoudige manier. Door gebruik 

te maken van 100% hernieuwbare ener-
gie maakt het bedrijf niet alleen emis-
sievrij, maar ook koolstofneutraal rijden 
mogelijk. Hiermee levert IONITY een 
positieve bijdrage aan de algemene doel-
stelling om de mobiliteit in het algemeen 
koolstofvrij te maken.      •

IONITY
www.ionity.eu

http://b3industrie.nl
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Nieuw Medische Elektronica  
event richt zich op ontwikkeling  
en toepassingen

De branche Industriële Elektronica organiseert op dinsdag 8 decem-
ber en woensdag 9 december een nieuw event onder de titel Medische 
Elektronica event. In een aantal webinars worden bezoekers geïnfor-
meerd over de ontwikkeling, regelgeving en productie van medische 
elektronica, en de toepassingsgebieden.

Tijdens het programma wordt onder andere gekeken hoe de coronapan-
demie zorgt voor een versnelde ontwikkeling en productie van medische 
apparatuur, de noodzaak van notified bodies en de nieuwe regels voor 
medische hulpmiddelen (MDR). De exposanten en plenaire sprekers 
zullen naast het geven van een presentatie gebruik maken van polls en 
call-to-actions om de sessies interactief en persoonlijker te maken. De 
chat geeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen en een contactmo-
ment met de spreker te genereren.
De doelgroepen van dit event bestaat uit marktpartijen in de zorg die 
behoefte hebben aan custom-made elektronica, OEM’ers, ontwikke-
laars, productiebedrijven, EMC-ESD experts en bedrijven die ontwik-
kelen voor derden.

https://fhi.nl/medischeelektronica/

Antennes van de motvlinder 
gevoeligst bij niet al te hoge snelheid

In november 2020 heeft 
AVE contracten getekend 
met zowel EPC als EPC-
Space voor design-in en dis-
tributie in de Benelux van 
galliumnitride-halfgeleiders 
(GaN) voor extreem effici-
ente vermogensomzetting. 
EPC is een toonaangevend 
leverancier van op galliumni-
tride gebaseerde schakeltech-
nologie; die doet meer dan 
alleen het verbeteren van het 
rendement. Naast compacter 
bouwen maakt het ook appli-
caties mogelijk die eerder nog 
niet bestonden: draadloos 
laden, autonome elektrische 
voertuigen en snelle mobiele 
communicatie, goedkopere 
satellieten en veranderingen 

Galliumnitride-halfgeleiders

in de medische zorg. In veel andere toepassingen 
zal deze technologie ook worden gebruiken omdat 
energiebesparing van groot belang is. GaN wordt 
de voorkeurstechnologie voor bedrijven die graag 
leidend willen zijn en blijven in hun sectoren.        •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
https://ave-nl.com/

Het onderzoek kan als inspiratie dienen voor 
kunstmatige en gevoelige sensoren. De twee 
kamvormige 'antennes' op de kop van een mot 
zijn zeer complexe en gevoelige reukorganen. 
De zichtbare zijtakken (rami) hebben elk weer 
haartjes (sensilla) die ongeveer een diameter 
van 3 micrometer hebben. Zo ontstaat een 
dichte structuur waarin feromoonmoleculen 
uit de lucht worden opgevangen; de sensilla 
halen daaruit de chemische informatie die uit-
eindelijk de koers en het gedrag van de mot 
beïnvloeden. De onderzoekers hebben geke-
ken naar de vorm van de antenne en het effect 
van de snelheid van de lucht ten opzichte van  
de antenne. Uit het onderzoek blijkt dat de 
antennes vooral richtinggevend zijn voor de 
mot als zijn snelheid binnen bepaalde grenzen 
ligt. Bij snelheden die lager of hoger zijn dan 
dit optimum, neemt de effectiviteit af. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat 'leakiness' een belang-
rijke rol speelt bij het succes van invangen van 
een molecuul: het deel van de lucht dat door 
de antenne en zijn microstructuur gaat in ver-
houding tot wat er maximaal doorheen zou 
kunnen gaan. De luchtstroom wordt bepaald 
door de vliegsnelheid die tussen de 0,5 meter 
per seconde en 3 meter per seconde ligt. Een 
hoge snelheid leidt weliswaar tot meer lucht-
stroom door de antennestructuur, maar de 
feromonen bereiken de sensilla niet omdat 'het 
laatste stukje' overbrugd moet worden door 
diffusie. Daarvoor ontbreekt bij een te hoge 
snelheid de tijd. Langzamer vliegen is, om die 
reden, het beste.                 •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

Wat heeft een mot te 
maken met high tech? 
Dat zit vooral in het 
uiterst gevoelige reuk-
orgaan dat de mot heeft 
en dat uit twee 'anten-
nes' bestaat. Die stellen 
de vlinder in staat zich 
te oriënteren en een 
partner te vinden. Hoe 
kan het dat een mini-
mum aan signaalmoleculen (feromonen) daarvoor 
al genoeg is? Onderzoekers van de Universiteit 
Twente hebben de vorm van de antennes onder-
zocht en ook de efficiëntie bij verschillende vlieg-
snelheden. Niet te snel vliegen, blijkt het devies. 

http://b3industrie.nl
http://teleradio.nl
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Ruim 28 jaar na de oprichting maakt 
DARE!! de nieuwe naam voor zijn 
productactiviteiten bekend. Vanaf 16 
november 2020 gaat de werkmaatschap-
pij, die high-end RF-meetinstrumenten 
en software vervaardigt, verder onder de 
naam Raditeq BV. Deze naam bena-
drukt de missie, doelstelling en activitei-
ten van het bedrijf en onderscheidt het 
van de dienstentak, DARE!! Services BV. 
www.raditeq.com

ENGIE en Bredenoord zetten zich in 
voor het verduurzamen van de energie-
markt in Nederland, door samen een 
vloot van batterijboxen te vermarkten. 
Door het inzetten van batterijsystemen, 
standalone of hybride, kan binnen 
bestaande energiesystemen het gebruik 
van fossiele brandstoffen worden terug-
gedrongen. Batterijsystemen vormen een 
duurzame, stille en emissiearme oplos-
sing voor diverse toepassingen. 
www.bredenoord.com

Siemens kondigt de overname aan 
van het Leidse Culgi, een softwarebe-
drijf dat computerchemie-oplossingen 
maakt, met een focus op multiscale-
simulaties in de procesindustrie. Culgi 
wordt onderdeel van Siemens Digital 
Industries Software, waar de technolo-
giëen van Culgi nieuwe simulatiemoge-
lijkheden toevoegen aan het Xcelerator-
portfolio. 
www.sw.siemens.com

Lyyti eventmanagement-software helpt 
bij het succesvol organiseren van evene-
menten. Live, online of een combinatie 
daarvan. Met Lyyti is men minder tijd 
kwijt aan de organisatie en houdt men 
dus meer tijd over voor waar het eigen-
lijk om gaat: het event zelf – met nieuwe 
connecties en waardevolle ontmoetingen. 
www.lyyti.com

Interroll en Fontys Venlo hebben een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. 
Het doel van de samenwerking is om 
studenten op het gebied van logistiek, 
informatietechnologie, techniek en 
bedrijfskunde inzicht te geven in de 
wereld van de moderne intralogistiek 
en hen in staat te stellen hun opgedane 
kennis in de praktijk te brengen bij 
Interroll. 
www.interroll.nl

KNX versterkt het internationale 
karakter van het toonaangevende 
protocol met de toetreding van Sony 
tot de KNX-gemeenschap. De KNX 
Association is trots om Sony als 500ste 
lid te mogen verwelkomen. Dankzij de 
groeiende populariteit van KNX IoT en 
‘Services met KNX’ breekt er een nieuw 
tijdperk aan. De uitbreiding van het 
KNX-ecosysteem dat hierdoor ontstaat 
zorgt voor nieuwe dimensies met nieuwe 
mogelijkheden. 
www.knx.nl

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Onze samenleving is sterk afhankelijk van draadloze 
communicatie. Veel mensen hebben nu al ten min-
ste één mobiele telefoon en binnen vijf jaar zullen er 
volgens de voorspellingen meer dan vier miljard extra 
apparaten zijn aangesloten op het mobiele netwerk. 
Als gevolg daarvan zal het dataverkeer enorm toene-
men, waardoor het huidige 4G-netwerk dichtslibt. 
Om dit probleem op te lossen, schakelt de wereld 
over op mobiele communicatie van de vijfde generatie 
(5G). Dit vereist echter een belangrijke wijziging van 
het antennesysteem. Elektrotechnisch ingenieur en 
promovendus Teun van den Biggelaar heeft een anten-
nesysteem ontwikkeld gebaseerd op arrays, dat zorgt 
voor betrouwbare communicatie via 5G-netwerken. 
Van den Biggelaar is op 11 november 2020 cum 
laude gepromoveerd aan de TU/e. Mobiele netwer-
ken zijn nu nog vaak 'one-system-fits-all'.  5G is een 
paradigmaverschuiving in de mobiele communicatie-

meer basisstations te installeren. Een andere 
manier om het verlies aan bereik te compen-
seren is het verhogen van de versterking van 
het antennesysteem. Dit kan door gebruik te 
maken van arrays. Wanneer meerdere anten-
nes tegelijk in een antenne-array worden opge-
steld, dan ontstaat er een interferentiepatroon. 
De straling kan dan in één richting worden 
gebundeld, waardoor ook de versterking toe-
neemt. Dat compenseert het bereikverlies 
van de 5G-mm-band. Door het signaal van 
elk antenne-element op een slimme manier 
aan te passen, kan de richting van de straling 
zelfs worden veranderd, zodat een bewegende 
gebruiker kan worden gevolgd. Een dergelijk 
array-systeem zal waarschijnlijk worden toege-
past in 5G-netwerken. Voor zijn promotieon-
derzoek heeft Van den Biggelaar in samenwer-
king met NXP Semiconductors in Nijmegen 
zo'n 5G-antennesysteem ontwikkeld.            •
TU/e
www.tue.nl

Betere antennes voor betere 
5G-netwerken

industrie, omdat verschillende 
frequentiebanden kunnen wor-
den gebruikt voor verschil-
lende toepassingen. In Europa 
liggen deze frequentiebanden 
rond 700 MHz, 3,5 GHz en 26 
GHz. Elke band heeft zijn eigen 
functionaliteit en implicaties. 
In de Electromagnetics Group 
onder leiding van professor Bart 
Smolders zijn 5G netwerken in 
de 26GHz-band (de 'millime-
tergolf-frequentieband') onder 
de loep genomen. Deze 5G 
millimetergolf-frequentieband 
biedt een grote bandbreedte en 
maakt zeer hoge datasnelheden 
mogelijk. In vergelijking met 
4G kan de datasnelheid met een 
factor 10 tot 100 worden ver-
hoogd. De 5G millimetergolf-
frequentieband heeft echter ook 
een nadeel: het bereik is een stuk 
minder dan bij  4G-frequenties, 
omdat de betreffende frequen-
ties gemakkelijker worden 
geblokkeerd door objecten zoals 
bomen en gebouwen. Dit pro-
bleem kan worden opgelost door 

Technische kennis wordt door ROVC 
gratis beschikbaar gesteld aan het grote 
publiek. Dat doet de opleider door middel 
van de technische kennisbank ‘TechTake’. 
Op het platform is informatie te vinden 
over de werking en het dagelijks gebruik 
van technische componenten in verschil-
lende vakgebieden. Ook vindt men er 
informatie over technische begrippen, 
zoals symbolen, formules en coderin-
gen. TechTake bevat informatie over ver-
schillende technische vakgebieden, van 

aandrijftechniek en elektrotechniek tot 
klimaattechniek. Per vakgebied is er een 
technische begrippenlijst te vinden en uit-
leg over de werking van componenten aan 
de hand van afbeeldingen, filmpjes en ani-
maties. Daarnaast is er een overzicht terug 
te vinden met verschillende cursussen en 
trainingen in Nederland op het gebied 
van techniek. In het eerste jaar verwacht 
ROVC dat de online kennisbank 40.000 
technici gaat trekken. TechTake is te vin-
den op https://techtake.rovc.nl/.             •

Kennisbank TechTake gratis beschikbaar

ROVC
(035) 582 27 30
www.rovc.nl

https://hpsindustrial.nl
http://helmholz-benelux.eu
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Ventilatie in ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn, is altijd al belangrijk geweest, maar 

met de Corona-problematiek is dit onderwerp nog belangrijker geworden. Ventilatie is 

vooral lastig in oudere gebouwen waar alleen de ramen open kunnen. Daarbij is ventilatie 

heel kostbaar. Vooral in de winter. Gebruikers van een ruimte hebben er dan ook baat bij 

dat de luchtkwaliteit gemeten wordt om zo optimaal te kunnen ventileren.

Gezonde lucht in scholen
CO2-meting, ventilatie en COVID-19

Goed ventileren is noodzakelijk voor een prettig en 
gezond binnenklimaat. Gezonde lucht helpt daarbij 
ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals 
COVID-19, te beperken. Als de ronddwarrelende 
virusdeeltjes op een goede manier afgevoerd worden, 
dan wordt daarmee de kans aanzienlijk verlaagd dat 
iemand besmet raakt.
Nu is goed ventileren niet gemakkelijk. Simpelweg 
alle ramen open zetten, kan effectief zijn, maar een 
uitgekiende mechanische ventilatie levert meer zeker-
heid op dat ook daadwerkelijk goed geventileerd 
wordt. Daar komt bij dat ventileren zoals gezegd een 
dure aangelegenheid is. Met name in de winter kost 
het heel veel om een goed geventileerd, behaaglijk 
binnenklimaat te krijgen. Voor dat je het weet, stook 
je voor de vogeltjes of zitten de mensen binnen met 

dikke truien, handschoenen en dassen te rillen van de 
kou. Het vinden van een goede balans tussen lucht-
kwaliteit en het wel of niet ventileren kan aanzienlijk 
besparen op de stookkosten. Zeker in oudere gebou-
wen waar geen warmteterugwinning (WTW) toege-
past wordt en geventileerd wordt door ramen open te 
zetten kan het heel verstandig zijn om op de één of 
andere manier te meten wat de luchtkwaliteit is.

CO2-gehalte
Ventilatie in bijvoorbeeld klaslokalen is vandaag de 
dag vanwege het Corona-virus een hot item gewor-
den, maar hoe weet je nu of er al dan niet geventi-
leerd moet worden? Detecteren of er virusdeeltjes in 
de lucht hangen, is technisch zeer lastig, dus moeten 
we teruggrijpen op een parameter die wel gemakkelijk 

te meten is. Eén van deze factoren is het CO2-gehalte. 
Veel kooldioxidegas in de lucht wil zeggen dat er veel 
mensen aanwezig zijn en er veel uitgeademde lucht is. 

IR-detectie
Er zijn verschillende manieren om het CO2-gehalte 
in de lucht te meten. Een zeer betrouwbare manier 
werkt op basis van de absorptie van infrarood licht. 
Kooldioxidegas absorbeert IR-licht met een speci-
fieke frequentie. Door IR-licht met deze frequentie 
door een detectiekamer op een sensor te laten vallen, 
kan gemeten worden of en hoeveel er van dit licht 
geabsorbeerd wordt om daaruit de concentratie kool-
dioxidegas te kunnen bepalen. De lucht in de detec-
tiekamer moet daarbij op een goede manier constant 
doorstromen om zo een goed beeld te krijgen van de 

Sensoren worden overal in de industrie gebruikt en hebben vaak een 
aanzienlijke invloed op de goede werking en kwaliteitsborging van 
systemen en processen. Deze laatsten kunnen in heel veel gevallen 
niet eens werken als er een enkele sensor uitgevallen is. Snel een 
nieuw exemplaar kunnen leveren zonder tijdrovende processen als 
offertes en aanvragen van technische gegevens, is de kracht van 
het nieuwe portaal sensoren.nl - de plek waar de hier beschreven 
CO2-detector te verkrijgen is. Dit door Marktechnical opgezette 

platform is bedoeld als kennisplatform en als webshop waarop de 
sensoren van een groot aantal leveranciers zijn samengebracht en 
waaruit met een paar muisklikken de juiste sensor te selecteren 
en aan te schaffen is. Alle producten die worden aangeboden in 
de webshop sensors.nl zijn doorgaans uit voorraad leverbaar en 
zijn in kleine hoeveelheden te bestellen zonder additionele order 
of administratiekosten Naast deze opgenomen A-merken heeft 
sensors.nl ook een eigen productlijn opgenomen. 

Portaal voor industriële veldinstrumentatie
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Om bij te dragen aan veilig onderwijs voor leerlingen, onderwijzers en ander 
schoolpersoneel, heeft Dassault Systèmes laten zien hoe simulaties die al 
decennia worden gebruikt om industrieel ontwerp te optimaliseren, ook inzicht 
kunnen bieden om gezonde klaslokalen te creëren. 

Van het coronavirus is aangetoond dat het zich door de lucht verspreidt. Als we de 
fysica van de luchtstromen in een leslokaal begrijpen, kunnen we in kaart brengen 
waar mogelijk besmette druppeltjes in de lucht terechtkomen. Dassault Systèmes 
heeft de SIMULIA-applicaties op het 3DEXPERIENCE-platform gebruikt om de 
onzichtbare druppeltjes zichtbaar te maken. 

Dassault Systèmes simuleerde een klaslokaal met verschillende soorten 
ventilatiesystemen waarin een geïnfecteerde leerling aanwezig was. Terwijl de 
betreffende leerling deeltjes in de lucht uitstootte, toonde een simulatie aan 
dat ventilatie met de centrale afzuigventilator ingeschakeld een luchtstroom 
genereerde die de druppels buiten het klaslokaal transporteerde. Die luchtstroom 
verminderde dus het aantal druppels dat in het lokaal achterbleef. Van die 
simulatie is een fraai filmpje gemaakt waarin goed te zien is dat goede ventilatie 
absoluut noodzakelijk is.

Meer informatie alsmede het filmpje van de simulatie is te vinden op www.3ds.com 
(zoekterm ‘As Schools Reopen During the Pandemic’)

Simulatie van klaslokalen

niet meer nauwkeurig werkt. Daarnaast is het verstandig een sensor op een vaste plaats 
(gemonteerd) te laten zodat de automatische kalibratie het beste functioneert. De vaste 
voedingsspanning zorgt ervoor dat er geen batterijen vervangen hoeven te worden, dit 
komt het kostenplaatje en de duurzaamheid ten goede.                    •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Gezonde lucht in scholen' 

www.sensors.nl 

Afbeelding 1. Met LED's wordt de kwaliteit van de lucht aangegeven.

Afbeelding 2. Het inwendige van de CO2-sensor.

hoeveelheid CO2 in de ruimte waar de detector is geplaatst.
Het maken van het IR-licht met de juiste frequentie alsmede het er voor zorgen dat 
de lucht in de detectiekamer goed doorstroomt, zijn factoren die het onderscheid 
maken tussen een goedkope detector van een paar tientjes of een detector die aan-
zienlijk duurder is. Goed en nauwkeurig kunnen meten, zelfkalibratie en bestand 
zijn tegen stof en vuil bepalen over het algemeen het prijsverschil.

Stoplicht
Voor gebruik in o.a. scholen heeft S+S Messtechnik een meetsysteem uitgebracht dat 
voorzien is van een vijftal LED's. Deze worden als een soort stoplicht aangestuurd. 
Afhankelijk van de gemeten CO2-waarde worden de LED's aangestuurd, waarbij de 
eerste groene LED wil zeggen dat het goed is en ventilatie niet noodzakelijk is. Licht 
de tweede groene of de oranje LED's op, dan is er te veel CO2 in de lucht en is ven-
tilatie respectievelijk gewenst of zelfs strikt noodzakelijk. Licht de rode LED op dan 
betekent dit, verlaat de ruimte tijdelijk en zorg voor goede luchtverversing. 
Door de manier waarop de gemeten waarden aangegeven worden, is het voor ieder-
een te begrijpen of ventilatie gewenst is. Moeilijk te interpreteren meetwaarden in 
ppm komen hierbij niet aan bod. De uitlezing is simpel en helder.
Intern in de sensor wordt natuurlijk wel de meetwaarde omgezet in ppm. Daarvoor 
zit er in de sensor een processor die het rekenwerk verzorgt en de metingen omgezet 
naar het juiste LED-uitgangssignaal. De sensoren zijn ook leverbaar met een display 
waarop het CO2-gehalte in ppm af te lezen is. Waar een techneut graag een exacte 
waarde in ppm’s ziet, is een precieze waarde zoals gezegd voor een niet-techneut 
vaak lastig te interpreteren hetgeen kan leiden tot 
verkeerde opvatting van de luchtkwaliteit.

Montage aan de wand
De CO2-sensor is op verschillende manieren 
leverbaar, variërende van een draagbaar exemplaar 
met standaard tot aan exemplaren voor montage 
aan de wand. Deze laatste uitvoering heeft de voor-
keur. Een CO2-sensor is een gevoelige sensor met een 
zeer nauwkeurig meetelement. Op het moment dat deze 
los op een bureau of kast wordt geplaatst, is er een risico op 
vallen of vervuiling. Dit kan er voor zorgen dat de sensor 
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De QT40.241-B2 is een zeer efficiënte en betrouwbare DIN-rail voeding die met behulp van de geïntegreerde IO-Link-poort waardevolle gegevens 
verzamelt en aanlevert. De IO-Link-verbinding registreert een aanzienlijke hoeveelheid real-time informatie die van bijzonder belang is voor 
zowel de eindklant als de systeemintegrator of machinebouwer. 

PULS QT40.241-B2:  
voeding en databron voor het 
Industrial Internet of Things

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

Bijvoorbeeld de uitgangsstroom- en uitgangsspan-
ningsniveaus, de resterende levensduur van het 
apparaat, de temperatuurontwikkeling in de appli-
catie, de belasting van de voeding en de kwaliteit van 
de netspanning.

Betrouwbare gegevens zijn de sleutel tot suc-
ces in het Industrial Internet of Things. De PULS 
DIMENSION QT40.241-B2 is de eerste 3-fase 
DIN-rail voeding (24 VDC/40 A) die deze systeem-

data via IO-Link ter beschikking stelt aan gebrui-
kers. IO-Link is ontwikkeld om de signalen van de 
sensoren en actuatoren (IO-Link-devices) op pro-
ductieniveau op te halen. Deze signalen worden via 
een IO-Link-master geïmporteerd naar het betref-
fende veldbussysteem en naar het automatiserings-
systeem verzonden. De combinatie van veldbus 
en IO-Link maakt continue communicatie op alle 
niveaus mogelijk, wat onmisbaar is voor de pro-
ductie-eenheden van de toekomst. De data die de 
QT40.241-B2 registreert, vormen de basis voor de 
technische innovaties van de komende jaren. Hierbij 
is het van belang machine learning te combineren 
met het IIoT.

De voeding levert nauwkeurige metingen van de uit-
gangsstroom. Op basis van deze uiterst zorgvuldig 
gemeten waarden is het mogelijk om digitale belas-
tingsprofielen te detecteren en te beschrijven. Op 
basis van informatie over de uitgangsstroom is het 
bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen of een belasting 
al dan niet verandert over een langere periode. Deze 
verandering kan een indicatie zijn van slijtage in de 
machine of applicatie. Deze aanpak betekent dat 
de stroomvoorziening als databron geheel nieuwe 
mogelijkheden creëert in het gebruik van data in 
de productie-omgeving. Het gebruik van stroom als 

gestandaardiseerde databron in het productieproces 
speelt hierbij een belangrijke rol. Stroom levert als 
fysieke waarde nauwkeurige, interpreteerbare en 
betrouwbare gegevens. Dit betekent dat veelvoor-
komende big data-problemen in gevestigde bedrijfs-
structuren, zoals incompatibiliteit en inconsistentie 
van gegevens, of problemen bij netwerken en schaal-
vergroting, kunnen worden vermeden.

Met de QT40.241-B2 breidt PULS een van zijn 
meest betrouwbare en efficiënte driefase-voedin-
gen uit met een slimme sensorfunctie, waardoor 
het apparaat klaar is voor eenvoudige integratie in 
bestaande communicatienetwerken. Gebruikers 
profiteren van een toekomstbestendige oplossing 
die naast een stabiele energievoorziening ook volko-
men nieuwe inzichten geeft in de prestatie-eisen en 
fysieke processen van hun installaties of machines. 
Deze waardevolle informatie kan worden gebruikt 
om de beschikbaarheid en bezettingsgraad van de 
installatie te optimaliseren. Daarnaast helpt het de 
energiekosten te verlagen en maakt het behoeftege-
richt, preventief onderhoud mogelijk.             •
Elipse NV
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

Ter verhoging van snelheid en precisie bij 
het toenemende gebruik van robotarmen in 
productielijnen introduceert SMC de com-
pacte pneumatische parallelgrijper JMHZ2. 
Deze grijper is klein en licht. Tegelijkertijd 
zijn het grijppunt en de productiviteit opti-
maal. Hoewel de JMHZ2 tot 21 procent 
korter en tot 43 procent lichter is dan de 
pneumatische grijper MHZ2, is de boring 
gelijk. Daardoor neemt het maximale grijp-

punt toe, zodat interferentie tussen de grij-
per en de machine wordt vermeden. Door 
de robotarm sneller te laten bewegen met 
minder massatraagheid, nemen de cyclustij-
den toe en wordt de output geoptimaliseerd. 
Door de integratie van een lineaire geleiding 
en grijpervinger uit één deel zijn bovendien 
een hoge stijfheid en precisieherhaalbaarheid 
van ±0,01 mm bereikt. Voor extra flexibili-
teit heeft de JMHZ2 drie montagemogelijk-

heden vanuit twee richtingen. De grijper is 
verkrijgbaar in vier boringen (Ø 8, 12, 16 
en 20). Daarmee is deze serie ideaal voor de 
handling van kleine werkstukken, waarbij er 
een grote afstand is van de materiaalhand-
ling tot het grijppunt.               •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

Compacte parallelgrijper

http://marktechnical.nl
http://elipse.eu
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Met de PVBOXshelter bestaat de mogelijk-
heid om een AC-schakelkast of combiner-
PVbox elegant en technisch op de juiste 
manier in de infrastructuur te integreren. 
Door de opbouw van de PVBOXshelter 

wordt de behuizing (voorzien van lastschei-
der of DC-verdeler) boven het RoofSupport 
draadgootsysteem gepositioneerd, waardoor 
onnodige overlengte van bekabeling voor-
komen wordt. Door de uiterst lage onder-
constructie van de PVBOXshelter kan deze 
direct onder het RoofSupport draadgootsys-
teem worden geschoven. Vervolgens wordt 
de PVBOXshelter tegen de zijkant gepositi-
oneerd en is de behuizing direct boven het 
draadgootsysteem bereikbaar, zonder beka-
beling om te hoeven leiden.             •
Conduct Technical Solutions BV
(0180) 531 120
www.conduct.nl

PVBOXshelter

De LHD ULTRA-serie van First Sensor 
bestaat uit nauwkeurige 2-in-1 differentiële 
druksensoren die twee sensorelementen met 
verschillende drukbereiken in één behuizing 
combineren. De modellen zijn voorzien van 
een 16-bits A/D-omzetter voor het boven-
ste en onderste drukbereik. Een speciale sig-
naalverwerkingsroutine levert een resolutie 
van 24 bits over het gehele drukbereik. De 
sensoren bieden niet alleen een hoge reso-
lutie, maar zijn dankzij de compacte afme-
tingen geschikt voor een breed spectrum aan 
toepassingen. Door de dubbele thermische 
MEMS-elementen en de speciale instal-
latie- en verbindingstechniek (SDCT) zijn 
de LHD ULTRA-modellen uiterst compact 
met een hoogte van slechts 7,4 millimeter en 
door hun verticale drukaansluitingen ideaal 
voor montage op spruitstukken. De LHD 
ULTRA-serie is gebaseerd op de thermische 
meting van microflows en maakt gebruik 
van de door First Sensor ontwikkelde tech-
nologie waarbij het microflow-kanaal en het 

thermische MEMS-sensorelement op een 
siliciumchip zijn geïntegreerd. De serie biedt 
uitzonderlijke dynamiek met een maximaal 
drukbereik tot 5000 Pa. Andere voorde-
len van de LHD ULTRA-serie van First 
Sensor zijn onder meer een extreem hoge 
flow-impedantie in combinatie met een 
lage flowlekkage en de daaruit resulterende 
bestendigheid tegen stof en vocht. Zelfs in 
toepassingen waar lange slangverbindingen 
niet kunnen worden vermeden, blijven de 
sensorrespons en nauwkeurigheid intact.    •
First Sensor AG
+49 30 6399 2399
www.first-sensor.com

Differentiële druksensor

Nauwkeurige  
NTC-thermistor
In het programma van Vishay Intertechnology 
is een nieuwe NTC-thermistor met epoxy-
coating, lange PEEK-geïsoleerde, nikkel/
ijzer-aansluitdraden (NiFe) en een lage ther-
mische gradiënt voor snelle, zeer nauwkeurige 
temperatuurmeting, -detectie en -regeling in 
automotive en industriële toepassingen opge-
nomen. De NiFe-legering van de geleider-
draad van de NTCLE317E4103SBA-sensor 
heeft de laagste thermische geleidbaarheid 
die momenteel verkrijgbaar is. Door zijn uit-
stekende thermische ontkoppeling maakt de 
thermistor een meetnauwkeurigheid tot ±0,5 
°C mogelijk. Andere geleidende materialen, 
zoals koper, kunnen enkele graden afwijken. 
Om de betrouwbaarheid bij hoge lucht-
vochtigheid te verbeteren, heeft de compo-
nent een hoge kleefkracht tussen de PEEK-
geïsoleerde stroomdraden en de omhullende 
epoxylak. De NTCLE317E4103SBA heeft 
een kleine maximale diameter van 1,6 mm, 
wat resulteert in een snelle responstijd van 
minder dan 3 seconden in de lucht. De lange 
(75 mm) en flexibele radiale aansluitdra-
den zijn geschikt voor speciale montage- of 
assemblagevereisten.               •

Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

http://moxa.com
http://inrato.com
http://prokorment.nl
http://elipse.eu
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Balanceren 
met BGA’s
Soldeeroppervlak en  
soldeermaskers bij BGA’s 

Miniaturisatie van elektronica is alleen mogelijk door de 

integratie van componenten in complete IC's. Er is echter 

een niet te verwaarlozen beperking. Hoe meer elektronica in 

een IC geïntegreerd is, hoe meer aansluitingen noodzakelijk 

zijn. Dit heeft geleid tot de komst van de BGA - een 

IC-behuizing met weer andere problemen.

Voor de traditionele IC's waar alle aansluitingen aan de rand 
zitten, betekent verkleining van de behuizing dat dit alleen 
kan door de steekmaat van de QFP- of PLCC-behuizingen 
te verlagen van bijvoorbeeld 1,27 naar 0,40 mm. Dit intro-
duceert echter talloze fouten tijdens het montageproces, 
zoals vervormde aansluitingen, kortsluiting of foutieve plaat-
sing. Omdat het aantal I/O's van de IC's continu toeneemt, 
werd begin jaren negentig de BGA geïntroduceerd. Met de 
soldeerballetjes aan de onderkant kon de behuizing 30% 
kleiner worden in vergelijking met een IC met aansluitpoot-
jes. Door deze technologie verder uit te bouwen, kon het 
aantal aansluitingen worden verhoogd, wat resulteerde in 
een afname van de BGA-pitchgrootte van 1,5 mm in het 
verleden naar 0,40 mm tegenwoordig. Omdat de BGA-
pitchgrootte telkens kleiner is geworden, zijn ook de pads 
op de PCB steeds kleiner wat weer zwakke plekken voor het 
solderen heeft geïntroduceerd. 

Fouten in de print
Belangrijke fouten bij de printplaat zijn een verkeerde regis-
tratie van het soldeermasker en de verkeerde definitie van de 
koperlay-out en de soldeermaskerafstanden. De variatie van 
het soldeeroppervlak wordt kritiek bij BGA-pads ≤ 350 μm, 
die gewoonlijk worden gebruikt voor BGA's met een steek 
van 0,50 mm en kleiner. In dit artikel kijken we naar de 
oplossingen om deze variatie te voorkomen.
In veel gevallen biedt de fabrikant van BGA-componenten 
een bibliotheek waarin de BGA-padafmetingen en soldeer-
maskerafstanden worden gedefinieerd. Deze aanbevelingen 
houden echter geen rekening met de verkeerde registratie 
van de soldeermaskers tijdens het fabricageproces van de 
printplaten. Een geaccepteerde foutieve registratie van het 
soldeermasker door de PCB-industrie is ± 50 μm.
Wanneer de BGA-pads wordt gemaakt door alleen Mask 
Defined Pads (MDP) te gebruiken op kopergebieden die 
groter zijn dan de maximaal toegestane foutregistratie van 
het soldeermasker, is een aanpassing van de soldeermasker-
afstand niet nodig.

De speling in het soldeermasker bepaalt het soldeeropper-
vlak van de BGA-pads. In het geval van een foutieve regis-
tratie van het soldeermasker van 50 μm, blijft het soldeerop-
pervlak ongewijzigd.

Wanneer de BGA-pads gedeeltelijk in een kopervlak ligt en 
gedeeltelijk wordt gedefinieerd door een pad, is een soldeer-
maskerafstand van 50 μm rond het deel van de pad dat niet 
in het kopervlak ligt, nodig. 
Onderstaande afbeeldingen tonen het effect van de speciale 
soldeermaskerklaring.

Als de BGA-pads verbonden zijn met een spoor en de grootte 
wordt bepaald door het koperen pad, moet de vorm van de 
vrije ruimte worden aangepast zoals hieronder aangegeven.

Het soldeermaskergedeelte dat alle BGA-pads bedekt, zorgt 
ervoor dat het soldeergebied in evenwicht blijft, zelfs als het 
soldeermasker wordt verschoven. In de lay-out moeten de 
niet-verbonden BGA-pads echter ook worden verbonden 
met een stuk van een spoor, om het oppervlak in evenwicht 
te houden, zoals weergegeven.

Een andere mogelijke configuratie is dat een BGA-pad deel 
uitmaakt van een groot spoor.

Langs het spoor bepaalt de soldeermasker-klaring de grootte 
van de BGA-pad, en bij elke trace-rand wordt een speling 
van 50 μm gemaakt om soldeermasker-inkt bovenop de 
BGA-pad te voorkomen wanneer deze niet goed is uitgelijnd.

In de hier voor genoemde uitleg werd het balanceren van 
het BGA-soldeergebied uitgevoerd door de soldeermaskeraf-
standen aan te passen. In andere gevallen kan het ook wor-
den gedaan door het ontwerp enigszins aan te passen in het 
BGA-gebied. De lay-out hieronder toont een BGA fan-out 
in combinatie met soldeermasker spelingen. Het ontwerp 
bevatte een aantal gebieden die konden leiden tot ongeba-
lanceerde soldeergebieden.
Het opnieuw ontwerpen van deze gebieden heeft deze pro-
blemen opgelost en met deze oplossing zou een speciale sol-
deermaskervorm kunnen worden overgeslagen.

In het midden van de BGA-array bevindt zich een aantal 
BGA-pads met meerdere verbindingen die de soldeergebie-
den zullen beïnvloeden.
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Door alle BGA-pads op één na te elimineren, is de grootte 
van de soldeerpads gelijk.

In deze μBGA met landingspads van 200 μm hebben de BGA-
pads meerdere aansluitingen en is de spoorbreedte ook groter 
dan de vereiste padgrootte, waardoor de BGA wordt gesoldeerd 
in ongedefinieerde verbindingen. Door het te veranderen in een 
enkele verbinding en de spoorbreedte te verkleinen tot 200 μm, 
wordt het soldeeroppervlak in evenwicht gehouden. Aangezien 
in dit specifieke geval de BGA-pads slechts 200 μm zijn, is de 
soldeermaskerafstand in het gele gebied slechts 25 μm, omdat 
een standaardafstand van 50 μm een te grote impact zou heb-
ben op het soldeeroppervlak als deze 50 μm wordt verschoven. 
Aangezien het soldeermaskerproces een procestolerantie van ± 
50 μm vereist, is er een toeslag van 25 μm soldeermaskerinkt 
bovenop het spoor voorzien.

Met verwijzing naar de speciale soldeermaskerafstanden, heeft 
NCAB GROUP FLATFIELD software ontwikkeld voor hun 
CAM-station om hun ingenieurs in staat te stellen de ontvan-
gen Gerber-bestanden van de soldeermaskers in de speciale 
vormen te wijzigen, aangezien standaard PCB-ontwerpsoftware 
niet in staat is om de vereiste vormen te genereren.                   •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Balanceren met BGA's' 

www.ncabgroup.com

Auteur: James Wenzel NCAB GROUP FLATFIELD B.V.
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vorksensoren van Leuze aan. De nieuwe sen-
sor is vooral geschikt voor etiketteermachi-
nes die in de verpakkingsindustrie worden 
gebruikt. Het aanbrengen van etiketten van 
verschillende vormen, maten en materialen 
op producten en verpakkingen door mid-
del van een etiketteermachine is een van de 
fundamentele taken die in de verpakkings-
industrie worden uitgevoerd. Voor een pre-
cieze positionering moet het etiket veilig en 
betrouwbaar worden gedetecteerd – zelfs bij 
hoge transportsnelheden. Hiervoor zorgen 
vorksensoren, die de zender en de ontvanger 

in één apparaat onderbrengen en een hoge 
bedrijfszekerheid garanderen. Deze appara-
ten zijn niet alleen zeer gevoelig, ze zijn ook 
eenvoudig te monteren en vereisen geen uit-
lijning. Tot nu toe bood Leuze hiervoor twee 
vorksensormodellen aan: licht en ultrasoon, 
maar nu is er met de GSX14E een nieuwe 
versie beschikbaar die licht en ultrasoon 
combineert. Hij detecteert betrouwbaar, snel 
en nauwkeurig een breed scala aan labels, 
ongeacht hun materiaal- en oppervlakteken-
merken. Dit verhoogt de doorvoercapaciteit 
van de machine en vermijdt stilstand. Zelfs 

labels van inhomogeen BOPP-materiaal 
kunnen door het optische werkingsprin-
cipe betrouwbaar worden gedetecteerd. De 
vorksensor is bijzonder geschikt voor toepas-
singen waarbij verschillende soorten labels 
moeten worden gedetecteerd. De nieuwe 
GSX-vorksensor is voorzien van een IO-Link 
interface, zodat hij eenvoudig, snel en econo-
misch kan worden geconfigureerd.              •
Leuze
(0418) 653 544
www.leuze.nl

De GSX14E-vorksensor van Leuze combi-
neert de voordelen van optische en ultra-
sone sensoren. De GSX vult het assortiment 

Gecombineerde vorksensor

Inzicht in 
machineprestaties
Met OnlineChartHDA is het eenvoudig om 
historische, procesvariabele gegevens weer te 
geven in de HMI-toepassing van een machine. 
Machineoperatoren kunnen hun processen 
constant monitoren en optimaliseren. Een 
duidelijk overzicht van de machineprestaties 
maakt vroege detectie van onregelmatighe-
den mogelijk en helpt de onderhoudskosten 
te minimaliseren. De oplossing is gebaseerd 
op de OPC UA-standaard. Machinegegevens 
worden verkregen van een OPC UA-server 
en weergegeven in de HMI-applicatie met 
behulp van een gestandaardiseerde interface, 
zodat de widget gegevens kan gebruiken van 
elk apparaat dat beschikt over een OPC UA 
server. Alle instellingen, inclusief de verver-
singssnelheid en buffergrootte, worden op 
de server geconfigureerd. Het mapp View-
softwarepakket geeft automatiseringsengineers 
alle tools die ze nodig hebben om krachtige, 
intuïtieve, web-enabled HMI-toepassingen 
te maken. Met kant-en-klare widgets kun-
nen ze moderne HTML5-applicaties creëren. 
Gebruikers slepen de OnlineChartHDA-
widget naar het gewenste scherm in de HMI-
applicatie en configureren deze indien nodig. 
Multi-touch bewegingen zorgen voor een 
intuïtieve gebruikerservaring.              •

B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

http://prokorment.nl
http://b3industrie.nl
http://switch2murrelektronik.nl
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De FLEXtra Profinet-switch van Helmholz belooft een revolutie in de 
Profinet-wereld. De praktisch ontworpen switch heeft Ethernet-poorten aan 
de onderzijde waardoor veel ruimte in de schakelkast wordt bespaard. 

Profinet-switch
U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

De Profinet-kabels worden direct vanuit de switch 
de kabelgoot ingevoerd. Het ontwerp wordt gecom-
pleteerd door een eenduidige LED-indicatie aan 
de voorzijde van de switch voor duidelijke sta-
tus- en diagnose-informatie. Naast het opmerke-
lijke design is de FLEXtra Profinet-switch voor-
zien van 100Mbit/s en 1Gbit/s poorten. Hierdoor 
is de switch geschikt voor zowel Profinet-verkeer 

als voor verkeer tussen bijvoorbeeld bedienings-
elementen en verschillende machines. Omdat de 
switch speciaal is ontworpen voor toepassing in een 
Profinet-installatie, is er sprake van prioritering van 
Profinet-IO verkeer in het netwerk. De FLEXtra 
Profinet-switch ondersteunt uiteraard ook de andere 
protocollen die gangbaar zijn binnen Profinet, 
zoals LLDP, DCP en MRP. Met behulp van een 

GSDML-bestand kan de switch in het enginee-
ringsysteem worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen 
diagnostische alarmen eenvoudig worden ingesteld 
en beheerd vanuit het eigen engineeringsysteem.    •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Eurocircuits is specialist in de productie en 
assemblage van prototypes en kleine series 
PCB's. Om zijn klanten een optimale service 

te kunnen bieden, volgt Eurocircuits de filo-
sofie van Right First Time for Manufacture. 
Deze filosofie heeft tot doel foutloze PCB-data 
aan te leveren. Deze controle gebeurt nog voor 
de bestelling is geplaatst. Om dit te bereiken 
heeft Eurocircuits een krachtig inspectie- en 
verificatietool ontwikkeld waar klanten gratis 
gebruik van kunnen maken als onderdeel van 
een geoptimaliseerd bestelproces. Dit vermijdt 
calamiteiten doordat ontwerpers hun PCB-
gegevens kunnen valideren met behulp van 
Design Rule Checks die zijn afgestemd op de 

productieprocessen van Eurocircuits, en daar-
naast hun Bill of Materials en Component 
Placement List kunnen controleren voordat 
tot assemblage wordt overgegaan. Deze aan-
pak stelt de klant in staat om de prototyping-
fase te verkorten en sneller tot serieproductie 
over te gaan. Door de gebruiker te voorzien 
van intuïtieve ontwerp- en assemblagetools 
zorgt Eurocircuits ervoor dat het klantont-
werp productieklaar is. Kritische punten in 
het ontwerp komen vroeg aan het licht waar-
door men potentiële fouten kan vermijden. De 

klant kan alternatieve componenten kiezen en 
kan uit meer dan 900 beschikbare build-ups 
de juiste opbouw voor zijn PCB kiezen. De 
productiekosten zijn gedurende het hele pro-
ces transparant en veranderen dynamisch bij 
elke verandering van de productieparameters. 
Eurocircuits levert prototypes en kleine series 
PCB's vanaf 6 werkdagen doorlooptijd.         •
Eurocircuits
+32 1528 1630
www.eurocircuits.com

Betrouwbare PCB-prototyping

Het assortiment warmtebeeldcamera’s van 
Fluke is uitgebreid met de TiS20+ MAX. Deze 
camera heeft een vaste focus; het vastleggen 
van een goed warmtebeeld gaat met 'richten en 
schieten'. De TiS20+ MAX biedt een thermi-
sche resolutie van 10.800 pixels (120 x 90) en 
een meetbereik van –20 °C tot 400 °C. Hierin 
onderscheidt het model zich van de TiS20+, 
die een meetbereik tot 150 °C biedt. Met 

IR-Fusion kunnen warmtebeelden met nor-
maal beeld worden gecombineerd, waardoor 
objecten gemakkelijk herkend kunnen worden. 
Het toestel kan via WiFi contact maken met 
een smartphone of tablet via de gratis Fluke 
Connect-app of de Connect-desktopsoftware 
voor analyse en rapportage. Uiteraard kan de 
Fluke TiS20+ MAX worden voorzien van een 
KWS kalibratiecertificaat in het kalibratielabo-

ratorium van Euro-Index. Dit laatste is belang-
rijk als de camera niet uitsluitend indicatief 
wordt toegepast om hotspots te registreren, 
maar er conclusies worden verbonden aan de 
gemeten temperaturen in een installatie.          •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

Warmtebeeldcamera met vaste focus

http://b3industrie.nl
http://aesensors.nl
http://helmholz-benelux.eu
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De Sitrans LR100-serie van Siemens is 
uitgebreid met twee nieuwe 80-GHz-
radarsensoren. Deze hoogfrequente, com-
pacte niveaumeters zorgen zelfs onder de 
meest veeleisende omstandigheden voor een 
betrouwbare en reproduceerbare meting. 
Beide modellen kunnen snel en gemakkelijk 
worden geconfigureerd. De Sitrans LR140 

biedt de eenvoud van 4...20 
mA waarbij de configuratie 
verloopt via Bluetooth en 
de Sitrans mobile IQ App. 
De Sitrans LR150 heeft een 
display en vier bedienings-
toetsen voor lokale configu-
ratie of monitoring van data. 
Configuratie is ook mogelijk 
op afstand via Bluetooth en 
de Sitrans mobile IQ App of 
via HART-communicatie en 
Simatic PDM. Met de Quick 
Start Wizard is de niveaume-
ter binnen enkele minuten 
in bedrijf. De speciaal voor 
Siemens ontwikkelde micro-
chip zorgt voor een snelle 
respons en een extreem hoge 

80-GHz-radarsensoren

Temperatuurbewakingsrelais 

M8-paneelconnectoren met schroefvergrendeling

gevoeligheid waarmee zelfs de zwakste echo-
signalen gedetecteerd kunnen worden. De 
sensoren zijn ondergebracht in een water- en 
corrosiebestendige IP68 PVDF-behuizing. 
De integratie van niveaumeters of procesin-
strumentatie in de installatie opent nieuwe 
mogelijkheden bij het analyseren van het pro-
ces, het identificeren van procesverbeteringen, 
alsmede het verhogen van de bedrijfszekerheid 
en veiligheid van de installatie. Gebruikers 
kunnen de gemeten proceswaarden of diag-
nose- en onderhoudsinformatie controleren 
vanuit de controlekamer of verbinding maken 
met MindSphere, het cloudgebaseerde open 
IoT-besturingssysteem van Siemens.              •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

In het portfolio van ABB is een intelligent 
temperatuurbewakingsrelais opgenomen 
dat onder andere een LC-display bezit dat 
in één oogopslag de status en meetwaar-
den toont, en over NFC-functionaliteit 
beschikt waarmee gebruikers de instellin-
gen eenvoudig via hun smartphone kun-
nen aanpassen. De installatie wordt op deze 
manier niet alleen circa 80 procent sneller 
maar ook intuïtiever dan ooit tevoren. Het 
intelligente temperatuurbewakingsrelais 
leent zich voor een groot aantal toepassin-
gen. Het relais heeft een breed meetbereik 
en is compatibel met verschillende senso-
ren, waaronder PTC en PT100. Daarmee 
kan het bewakingsrelais flexibel worden 

aangepast aan verschillende omgevingen. 
Het relais biedt voorgedefinieerde instel-
lingen voor veelvoorkomende toepassin-
gen, geheugen voor individuele instellingen 
en een oplossing om instellingen tijdens 
de ingebruikname van andere relais over 
te nemen. Met de intuïtieve druk/draai-
knop is het instellen van grenswaarden en 
parameters in een handomdraai een feit. 
Dankzij de compatibiliteit met de gratis 
ABB EPiC smartphone-app heeft ABB het 
configuratieproces aanzienlijk vereenvou-
digd en gestroomlijnd. De app functioneert 
op basis van NFC-technologie voor een 
snelle en draadloze uitwisseling van data en 
informatie.               •

ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Kleefstoffen met vergelijkbare eigenschappen 
als (dubbelzijdige) tape, die echter in vloei-
bare vorm kunnen worden aangebracht, zijn 
toegevoegd aan het assortiment van Delo. Dit 
helpt gebruikers tijd en kosten te besparen 
in het productieproces. De vloeibare druk-
gevoelige kleefstoffen kunnen nauwkeurig 
worden gedoseerd; zodra de componenten 
zijn samengevoegd, kunnen ze in een volledig 
geautomatiseerd proces direct verder worden 

Vloeibare kleefstoffen voor de elektronica-industrie
verwerkt. De kleefstoffen zijn 
met name geschikt voor elek-
tronische toepassingen zoals 
smartphone-luidsprekers of 
displayframes. Dubbelzijdige 
tape wordt gebruikt voor tal 
van montagetoepassingen 
in de elektronica-industrie. 
Het voordeel is de onmid-
dellijke hechting nadat twee 
componenten op elkaar zijn 
gedrukt. Tape heeft ech-
ter twee grote nadelen. Bij 
gebruik van kleine of com-
plexe tapegeometrieën wordt 
geautomatiseerd verwer-
ken zeer tijdrovend of zelfs 
onmogelijk door de geringe 
stijfheid van het dragerma-

teriaal en de hoge kleefkracht. Ook brengen 
constructies met een lage vulfactor, zoals bij 
frame-montage, een grote hoeveelheid afval 
met zich mee waardoor de kosten toene-
men. De vloeibare drukgevoelige lijmen van 
Delo openen nu nieuwe mogelijkheden. Ze 
worden in vloeibare vorm rechtstreeks op 
de component aangebracht en vervolgens 
bestraald met UV-licht. Hierdoor ontstaat 
een kleverig oppervlak – kenmerkend voor 
tape. Omdat de lijm zijn initiële sterkte al 
bereikt onmiddellijk nadat het tweede onder-
deel is aangedrukt, kan het verlijmde geheel 
direct en zonder bevestigingsmiddelen verder 
worden verwerkt.                       •
Delo Industrie Klebstoffe
+49 8193 9900-264
www.delo.de

In de automatiseringsindus-
trie worden M8-connectoren 
beschouwd als de standaard 
vanwege de eigenschap dat 
tegelijk signalen en data kun-
nen worden overgedragen 
in het veld, waar een kleine 
footprint belangrijk is en sen-
soren steeds kleiner worden. 
Het M8-portfolio van Binder 
is daartoe uitgebreid met een 
serie 12-polige male connec-
toren voor paneelmontage die 

een hoge dichtheid mogelijk maken en voor-
zien zijn van dipsoldeercontacten. De produc-
ten uit de 768/718-serie zijn ontworpen voor 
signaal- en datatransmissie en worden ingezet 
bij de nieuwste automatiseringssystemen, sen-
sortoepassingen, industriële camera’s en bij 
meet- en regelsystemen. De male en female 
paneelconnectoren zijn gemakkelijk te instal-
leren en vast te schroeven. Ze zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen, met en zonder 
afschermplaat, en zijn geschikt voor stromen 
tot 1 A en spanningen tot 32 V. Het tempera-
tuurbereik loopt van –40 °C tot +85 °C.        •

Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

http://micro-epsilon.com/capa
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Als de winkel om de hoek
RS Components neemt veel werk uit handen

Garages zijn goede plekken om een bedrijf te beginnen, tenminste als je kijkt naar de geschiedenis van een aantal grote 

bedrijven van vandaag de dag. De meest bekende is misschien wel Apple, maar tientallen jaren daarvoor was het de garage 

van Hewlett-Packard waar geschiedenis geschreven werd en wat nu gezien wordt als de geboorteplek van Silicon Valley.

Afbeelding 1. De eerste catalogus van 
RS Components uit 1937.

zich specialiseerde in het leveren van onderde-
len aan reparateurs van radio's. Onderdelen 
zoals radiobuizen, weerstanden, condensato-
ren en alles wat er nog meer in een radio te 
vinden was, konden zij leveren. 
“A replacement for every job and a 24 hours’ 
service on top of it!” was in 1937 de basis en 
vandaag de dag zijn dit nog altijd de pijlers 
waar het bedrijf op rust, al is er wel wat ver-
anderd (afbeelding 1). 

Wereldwijd
Nu bijna 80 jaar later is het bedrijf uitgegroeid 
tot de grootste wereldwijde distributeur van 
technische en mechanische componenten met 
vestigingen en magazijnen in 32 landen, ver-
kopen in 80 landen, 60 websites over de hele 
wereld en een productassortiment van meer 
dan 800.000 producten die nagenoeg alle-
maal “next day” uit voorraad leverbaar zijn 
(afbeelding 2).

Contact via vele wegen
RS Components was al vroeg bezig met alle 
mogelijkheden die de computer en inter-
net kunnen bieden voor een leverancier van 
onderdelen. Tot op de dag van vandaag zijn 
ze daar nog altijd druk mee en staan ze voor-
aan als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op 
dit gebied. Niet verwonderlijk zijn dan ook 
de vele manieren om onderdelen te bestellen, 

Afbeelding 2. Stellingen vol met bakjes om de duizenden 
onderdelen uit voorraad te kunnen leveren.

tot aan het koppelen van de ERP-systemen van de klant aan dat van 
RS. Dit alles zorgt voor gemak bij de klant en uiteindelijk ook voor 
het verlagen van de overheadkosten. RS bedient een breed scala aan 
klanten en industrieën en levert producten in elke fase van het pro-
ces, van design tot productie en onderhoud. 

En veel meer
RS Components levert niet alleen een grote variëteit aan componen-
ten op het gebied van elektronica, elektrotechniek, industriële auto-
matisering en mechanische technieken, ook onderhoudsmiddelen en 
gereedschappen zijn een belangrijke tak geworden. Vele merken wor-
den door hen vertegenwoordigd, van de bekende A-merken tot aan 
het eigen merk RS PRO. Dit merk biedt een hoge kwaliteit voor een 

Ongeveer in diezelfde tijd als de geboorte van 
Silicon Vally in de USA, en wel in 1937, ont-
stond er in een Engelse garage een bedrijfje dat 

https://nl.rs-online.com/web/?cm_mmc=NL-PUB-_-ETOT-_-Nov-20-_-artikel
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Afbeelding 3. Hans (links) en Team π van de 
Fontys Hogeschool Eindhoven. 

aantrekkelijke prijs, met een eigen kwaliteitskeurmerk 
en 3 jaar garantie. Hans de Vries, Country Manager 
van RS Components voor de Benelux, zegt daar het 
volgende over: "RS PRO is voor hen die niet absoluut 
een A-merk willen gebruiken, maar gaan voor kwali-
teit en besparing van de kosten".

De impact van Corona
Gevraagd naar de impact van de Corona pandemie 
schetst Hans de situatie voor RS Components: 
“Wij hebben in coronatijd voor onze klanten écht het 
verschil kunnen maken door te zorgen dat we vol-
doende voorraadniveau hadden opgebouwd. Doordat 
wij ook vestigingen in Azië hebben, waren we al voor-
bereid op wat zou kunnen komen waardoor wij al in 
een vroeg stadium voorraden zijn gaan uitbreiden. 
Daarnaast hebben wij al 20 jaar ervaring als online 
distributeur, wat in onze branche een unieke situatie 
is. Heel veel van onze klanten hebben nu de omslag 
naar online inkopen gemaakt in tegenstelling tot tele-
fonisch bestellen of zelf even iets ophalen op de vesti-
ging van de groothandel.

Door de combinatie van een breed assortiment, hoge 
voorraadniveaus, een gebruiksvriendelijke online 
omgeving, daarnaast dedicated customer service & 
sales teams en technische ondersteuning waar nodig, 
het ontbreken van minimum bestelhoeveelheden én 
korte levertijden hebben wij in de afgelopen maanden 
enorm veel nieuwe klanten mogen verwelkomen, een 
veelvoud van wat gebruikelijk is. Tijdens deze pande-
mie is extra duidelijk geworden dat onze value propo-
sition aansluit op de behoeftes van de markt”.

DesignSpark en onderwijs
Tot slot wijst Hans de Vries er op dat RS Components 
ook de drijvende kracht is achter het gratis CAD-
pakket DesignSpark voor het ontwikkelen van elektro-
nica en het 3D tekenen van mechanische constructies. 
Rond dit pakket heeft men ook een kennisplatform 
opgericht waar techneuten elkaar virtueel kunnen 
ontmoeten en ervaringen en kennis kunnen uitwis-
selen.

Kennis overbrengen en jongeren stimuleren om iets 
te gaan doen in de techniek is voor Hans een per-
soonlijk doel. Diverse projecten van universiteiten en 
hogescholen maar ook basis- of middelbare scholen 
worden door Hans en RS op de een of andere manier 
ondersteund. Hij straalt dan ook als hij zich mag 
begeven tussen de jeugd en hun wedstrijdrobot zoals 
te zien is in afbeelding 3.      •

RS Components Nederland
Bingerweg 19
2031 AZ HAARLEM
(023) 5166555 
www.rsonline.nl

Compacte open-frame AC/DC-voedingen

De TPI 30, TPI 65 en TPI 125 zijn drie 
series open-frame AC/DC-voedingen voor 
vermogens tussen 30 W en 125 W en met 
3000 VAC isolatie. De TPI-reeks richt zich 
specifiek op het leveren van kostenefficiënte 
en compacte industriële voedingen. Deze 
nieuwe serie breidt het bestaande TPI-

doen aan de ErP-richtlijn (minder dan 0,3 W 
opgenomen vermogen zonder belasting), wor-
den geleverd met een actieve arbeidsfactor-cor-
rectie (alleen TPI 125) en EMC-eigenschappen 
die op maat zijn gesneden voor industriële en 
automatiseringstoepassingen alsmede test- en 
meetapplicaties. Het gebruik van hoogwaar-
dige industry-grade componenten en uitste-
kende thermische eigenschappen garanderen 
een hoge betrouwbaarheid. Hierdoor zijn de 
voedingen de ideale oplossing voor veeleisende 
industriële apparatuur of toepassingen waar de 
ruimte beperkt is.                            •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

Het gebruik van schakelaars in natte 
ruimtes, wellness- en zwembadfaci-
liteiten vereist niet alleen de juiste 
keuze van de schakelaartechnologie, 
maar vaak ook ongebruikelijk lange 
kabels. Schurter houdt daarmee reke-
ning met de introductie van de instal-
latieklare piëzo-elektrische schakelaar 
PSE, een elegante high-end oplossing. 
De voorgemonteerde polyurethaan-
kabel van de nieuwe PSE is ingego-
ten, wat maximale flexibiliteit en de 
hoogste IP-bescherming biedt tijdens 
de installatie. Het geheel is waterdicht 
van schakelvlak tot aansluiting bij een 
kabellengte van 15 meter. De schake-
laar wordt gemonteerd met behulp van 

Piëzo-elektrische schakelaar met kabel
een enkele moer. De behuizingen van de in 
de fabriek gemonteerde piëzo-elektrische 
PSE-familie zijn gemaakt van een roestvrij 
staal dat wordt gekenmerkt door een bij-
zonder hoge corrosiebestendigheid – essen-
tieel in ruimtes met een hoge luchtvochtig-
heid. De PSE-schakelaars bieden maximale 
betrouwbaarheid en een lange levensduur 
(20 miljoen schakecycli). Hermetisch 
gesloten behuizingen maken de PSE met 
kabel voorbestemd voor gebruik in bijzon-
der ‘moelijke’ omgevingen. De PSE met 
aangegoten kabel is zeer goed bestand tegen 
gechloreerde vloeistoffen en de gangbare 
zwembadchemicaliën. De schakelaar heeft 
een ringverlichting met 7 mogelijke kleu-
ren. Het voedingsspanningbereik bedraagt 

5...28 VDC waarbij de ring-
verlichting een constante 
helderheid behoudt.          •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

assortiment uit en is uitgerust 
met een piekvermogen-func-
tie waarmee tot 130% van het 
nominale vermogen kan wor-
den geleverd gedurende maxi-
maal 10 seconden. Een uit-
stekend rendement tot 93% 
maakt een compact ontwerp 
mogelijk bij een werktempe-
ratuurbereik (bij natuurlijke 
convectie) van –40 °C tot + 
60 °C (TPI 30 en TPI 65) 
resp. –40 °C tot + 50 °C (TPI 
125) zonder derating, terwijl 
het bereik tot + 85 °C gaat 
met derating of geforceerde 
koeling. De voedingen vol-

Treinmachinisten moeten snel een overzicht 
kunnen krijgen van de actuele status of van 
kritieke situaties die hun aandacht vereisten, 
ongeacht de lichtomstandigheden in de cabine 
en onafhankelijk van de overige elektrische sys-
temen. EAO levert daartoe een betrouwbare en 
aanpasbare oplossing met de mogelijkheid func-
tionaliteit toe te voegen. Het uiterst flexibele, 
modulaire ontwerp maakt het HMIS Multi-
Legend signaleringspaneel geschikt voor veel 
toepassingen. De grootte van het paneel en de 
symbolen kunnen worden aangepast. Met een 
inbouwdiepte van minder dan 8 mm past het 
paneel zeer goed in stuurtafels en schakelkasten 
en in overige spoorwegtoepassingen waar de 
ruime voor signaalindicatoren beperkt is. Iedere 
signaalindicator is elektrisch onafhankelijk om 
hoge operationele veiligheid te garanderen. De 
redundant uitgevoerde verlichting van ieder 
element zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. 
Het complete systeem van indicatoren wordt 
aangestuurd via een businterface en/of digitale 
I/O, waardoor de panelen eenvoudig en effici-
ent kunnen worden geïntegreerd in bestaande 
systemen. Daarnaast kunnen de signaleringspa-
nelen worden geleverd met dimbare verlichting. 
Het signaleringspaneel voldoet aan EN 45545 

Flexibel signaleringspaneel voor spoorwegtoepassingen
en maakt configuraties tot 36 posities per module mogelijk. Het 
paneel is geschikt voor systemen van 24 tot 110 VDC.                   •
EAO Benelux BV
(078) 653 17 11, www.eao.nl

http://prokorment.nl
https://nl.rs-online.com/web/?cm_mmc=NL-PUB-_-ETOT-_-Nov-20-_-artikel
https://nl.rs-online.com/web/?cm_mmc=NL-PUB-_-ETOT-_-Nov-20-_-artikel
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Het PCB-productieproces is complex en omvat veel verschillende stappen. Vaak hebben 
klanten gevraagd waarom we zoveel gegevens nodig hebben of waarom we zoveel vragen 
stellen voordat we een print vervaardigen. 

Waarom PCB’s ontwerpen 
en produceren buiten de 
branchespecificatie?

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

Vaak horen we: “Mijn andere leveranciers stellen niet 
zoveel vragen.” En we antwoorden dan met: “Hoe is 
de kwaliteit van die leveranciers?” Inderdaad kunnen 
deze vragen vervelend zijn, vooral als men eindelijk 
een PCB heeft ontworpen en klaar is om die voor een 
product te laten vervaardigen – maar er is een reden 
waarom we vragen stellen en specificaties nodig heb-
ben.

Voor ontwerpers en fabrikanten van PCB’s zijn IPC-
normen de ultieme richtlijn. IPC heeft een reeks heel 
goede standaarden gecreëerd als basis waar iedereen in 
de industrie mee kan werken, maar het is ook belang-
rijk om een reeks normen en productspecificaties 
te hebben op basis van ervaring die in veel gevallen 
boven de vereisten van IPC ligt.

Een specificatie die we bij al onze PCB’s implemen-
teren, ongeacht of ze bedoeld zijn voor een afstands-
bestuurde speelgoedauto of een medisch beademings-
apparaat, is dat alle PCB’s een nominale hole plating 
van 25 micron moeten hebben. Dit zorgt ervoor dat 
zelfs wanneer een ontwerp voor een Klasse 2-bord is, 
Klasse 3-plating wordt geïmplementeerd en men een 
betrouwbaarder product krijgt. Met de extra plating in 
het gat wordt een PCB verkregen dat betere prestaties 
zal opleveren door het thermische cyclische proces, 
niet alleen tijdens de montage maar ook in het veld.

ADVERTORIAL

Op dit moment specificeert of voorziet IPC geen 
eisen voor de diepte of hoeveelheid van via-vulling 
in standaard soldeermasker-inktpluggen. Natuurlijk 
is het streefniveau voor het vullen van het gat 100% 
maar onze productie-ervaring leert ons dat er binnen 
de processen sprake is van toleranties. Onderzoek en 
ervaring hebben aangetoond dat wanneer de via-vul-
ling niet genoeg gat-oppervlak bedekt er een risico is 
op insluiting van chemicaliën, hetzij ten gevolge van 
het PCB-fabricageproces, hetzij ten gevolge van de 
montage. Tijdens de levenscyclus van een geassem-
bleerd board kan er geen stof of vocht binnendringen 
in goed gevulde via-gaten, wat zorgt voor langdurige 
betrouwbaarheid. Ons vastgestelde minimum van 
70% bedekking van het gat-oppervlak zorgt ervoor 
dat chemische insluiting vrijwel niet optreedt.

Wanneer PCB’s in een paneel worden gezet moet er 
geen X-out-eis worden vastgelegd, dit zorgt voor een 
zeer efficiënte montage zonder dat men zich zorgen 
moet maken over het uitsorteren van panelen met 
X-outs en ze afzonderlijk te laten lopen om plaatsing 
van componenten op defecte platen te voorkomen.

IPC specificeert niet de dikte van het soldeermasker, 
maar een te dun soldeermasker kan leiden tot proble-
men met de hechting van de inkt op het oppervlak, 
met de bestendigheid tegen oplosmiddelen en met de 

hardheid; dit alles kan ertoe leiden dat het soldeer-
masker van het bord loslaat. Slechte isolatiekenmer-
ken als gevolg van een te dun soldeermasker kun-
nen leiden kortsluiting door ongewenste elektrische 
verbindingen. Soldeerproblemen kunnen ook wor-
den veroorzaakt door een teveel aan soldeermasker. 
Wanneer het soldeermasker tussen de print en het 
onderdeel te dik is kan dit ertoe leiden dat de onder-
delen tijdens het montageproces niet goed zitten. 
Dit is de reden waarom een gedefinieerd diktebe-
reik voor het soldeermasker meer betrouwbaarheid 
en minder risico op falen biedt.

Specificaties mogen geen patroonwijziging toela-
ten zonder toestemming van de klant. We hebben 
allemaal de verhalen van ontwerpers gehoord over 
wat er gebeurt als een fabrikant zonder goedkeuring 
wijzigingen aanbrengt in een ontwerp. Als onder-
deel van een zeer grondige preproductietechniek 
(PPE) moet de PCB-producent eventuele wijzi-
gingen met de klant bespreken voordat die worden 
doorgevoerd.

Sommige van deze vereisten zullen de prijs van de 
print verhogen, maar uiteindelijk betalen eventuele 
extra kosten zichzelf terug. Onze ervaring heeft ons 
geleerd dat door deze specificaties te implementeren 
en rekening te houden met de besparingen van het 
niet hebben van storingen of het opnieuw moeten 
monteren van assemblages, de totale kosten uitein-
delijk zo gering mogelijk zullen zijn.           •
NCAB Group Benelux BV
(06) 4200 2622
www.ncabgroup.com/nl/benelux

Systeemontwerpers van batterijgevoede 
en andere bewust zuinige ontwerpen met 

en zonder LC-display kunnen nu innova-
tieve functies toevoegen met een nieuwe 
reeks PIC extreem-laagvermogen micro-
controllers (XLP-MCU’s) van Microchip. 
Voorzien van 14 soorten kernonafhanke-
lijke periferiebouwstenen (CIP’s) die buiten 
de centrale verwerkingseenheid om wer-
ken en daardoor stroom besparen, bieden 
de PIC24F GU- en GL-series MCU’s een 
speciale CIP die als ‘LCD met autonome 
animatie’ wordt aangeduid. De meeste 

display-toepassingen beschikken over 
enkele algemene animaties, zoals periodiek 
omschakelen tussen afbeeldingen en knip-
peren van pixels. Door het gebruik van de 
geïntegreerde LCD-driver met autonome 
animatie kunnen ontwerpers de CPU ont-
lasten van de meeste van deze eenvoudige 
routines, zodat zelfs animatie mogelijk is 
in de doze-, idle- of sleep-modi. Om te 
assisteren bij het snel ontwerpen van der-
gelijke display-interfaces worden de nieuwe 

MCU’s ondersteund door de MPLAB 
code configurator (MCC). Deze grafische 
programmeeromgeving met LC-display-
ontwerper helpt om de nauwgezette en tijd-
rovende taak van het toewijzen van pennen 
en segmenten te omzeilen. De CodeGuard 
flashgeheugen-beveiliging van Microchip 
maakt segmentering van het geheugen 
mogelijk in opstart- en algemene segmen-
ten, om toegangsbeperking tot het geheu-
gen te implementeren. De PIC24F GU- en 
GL-MCU’s worden ondersteund door het 
MPLAB ontwikkel-ecosysteem met inbe-
grip van de gratis MPLAB X geïntegreerde 
ontwikkelomgeving en de MPLAB code-
configurator.               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

MCU’s met low-power ‘animated display driver’

http://aesensors.nl
http://inspectora.nl
http://www.ncabgroup.com/nl/benelux
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5G
U heeft het vast al ergens gezien of gelezen in 2020: 
“Ook 6G komt er aan!”. In de eerste lock-down van 
2020 vonden mensen ruimte om wat 5G-zendmasten in 
de fik te steken. Er werden grappige interviews getoond, 
waarin Nederlandse burgers andere betekenissen aan de 
term 5G gaven. Aansluitend wisten wij met z’n allen niet 
zeker of het Chinese Huawei het hele land zou kunnen 
bespioneren en dus is er uiteindelijk voor Ericsson geko-
zen, meen ik te weten. Wat is de boodschap van deze 
eerste alinea? De ontwikkelingen vallen over elkaar heen.

En dan krijg je nu ook nog 6G. Is het dan nooit genoeg?

Waarschijnlijk gaat het daar niet om. Zo lang er tech-
nologische grenzen verlegd kunnen worden, is er een 
uitdaging en een kans op verbetering van situaties. Toen 
de leden van FHI het eerste Hoog Frequent technologie 
event bij ASTRON organiseerden was het al duidelijk 
dat straling een beladen onderwerp was. Ik wilde graag 
meedrijven op een golf van publiciteit, maar diverse 
experts konden mij snel duidelijk maken dat het een 
geloofskwestie is. Er kunnen zomaar twee kanten zijn, 
die gewoon niet bij elkaar willen komen.

Dat beleven de Republikeinen en Democraten in de VS 
aan den lijve, denk ik. Maar de tegenstelling zien we 
ook bij Viruswaarheid en het OMT of bij cyberexperts 
en een gemiddeld bedrijf. Het beeld van de een is niet 
direct gelijk aan het beeld van de ander. Zitten we wel op 
dezelfde golf? Uiteindelijk valt dat dus wel mee. Mensen 
lijken weerstand tegen verandering te hebben, maar vol-
gens mij is er niets anders dat zich zo snel opnieuw uit-
vindt.

De weerstand van mensen op verandering is niet zo groot. 
Weet je wie haast niet veranderen? Kippen. Honden. 
Paarden. Noem maar een beest. Dat geldt trouwens ook 
voor bomen. Planten. Struiken. Edelweiss. Eigenlijk 
volgt alles in de natuur hetzelfde patroon en past ook die 
natuur zich aan in wijzigende omstandigheden.

Dat is een geruststellend gevoel. De wetenschapsfilosoof 
van de Universiteit Twente heb ik ooit een verhaal horen 
vertellen, dat alle wezens in de natuur aan het begin van 
het bestaan een kwaliteit van God hadden gekregen. 
Toen de mens aan de beurt was, waren alle kwaliteiten 
op. De mens kreeg daarom technologie. Als dat zo is, 
dan vermoed ik dat we na 6G richting 7G gaan en dat 
we met z’n allen daarna weer iets anders zullen uitvin-
den.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

De Ixxat SG-gateways verzorgen de communicatie 
tussen industriële automatiseringsapparatuur en 
energienetwerken. HMS Networks heeft de Ixxat 
SG-gateway-serie uitgebreid met onder andere een 
4G/LTE-modem voor mobiele connectiviteit en met 
4-poorts Ethernet schakelmogelijkheden. 

Smart Grid-gateways

 productnieuws

Dit biedt gebruikers extra energienetwerk-mogelijkheden voor 
substations en energiecentrales. Ixxat SG-gateways worden 
gebruikt op vele terreinen van energieautomatisering, zoals in 
moderne elektriciteitscentrales, retrofit van systemen en voor 
digitalisering van substations. De SG-gateways worden voor 
uiteenlopende doelen gebruikt: ze verbinden energiecontrol-
netwerken met industriële automatiseringsapparatuur, maken 
toegang op afstand mogelijk, fungeren als gateway tussen 
verschillende protocollen en maken zo de ontwikkeling van 
geavanceerde IIoT-toepassingen mogelijk. Met de geïnte-
greerde 4G-modem en de uitgebreide protocolondersteuning 
zijn de Ixxat SG-gateways zeer geschikt voor eenvoudige digi-
talisering van kleine, afgelegen energiedistributiestations langs 
bijvoorbeeld spoorwegen. De 4G CAT1-verbinding biedt 10 
Mbps downstream en 5 Mbps upstream met geringe latentie, 

hoge netwerkdekking en een universeel datakanaal. Naast de 
4G-optie zijn er ook nieuwe multipoort-versies van de Ixxat 
SG-gateways leverbaar, die in staat zijn om netwerken veilig 
te verbinden via verschillende onafhankelijke interfaces op 
dataniveau. Dit vereenvoudigt niet alleen de data-uitwisse-
ling tussen energie-automatiseringsnetwerken en industriële 
Ethernet-systemen (zoals Profinet of EtherNet/IP), maar ook 
de aansluiting op IoT-systemen en cloudapplicaties.               •
HMS Network Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Speciaal voor alle soorten 
wearables levert Atlantik 
Elektronik producten en 
oplossingen: een uitgebreide 
set van hardware, software 
en ontwikkelingstools en 
de mogelijkheid om gese-
lecteerde componenten te 
combineren tot een complete 
oplossing. Met dit portfolio 
kunnen krachtige, innova-
tieve, stijlvolle apparaten en 
ervaring worden gecreëerd 
voor draagbare oplossingen. 
De draagbare platforms zijn 
ontworpen om vooruitgang 

te boeken op het gebied van grootte, prestaties, 
sensorintegratie, connectiviteit, levensduur 
van de batterij en prestaties, waardoor de vol-
gende generatie slimme draagbare apparaten 
mogelijk wordt. De wearables-oplossingen van 
Atlantik zijn gebaseerd op de nieuwste draag-
bare chipsets van Qualcomm (Snapdragon 
Wear 2500 en 4100(+)), uitgebreide reality-
chipsets (XR1 en XR2) en een reeks ultra low 
power-microcontrollers. De draagbare oplos-
singen van Atlantik Elektronik omvatten BSP/
driver-ontwikkelingscapaciteiten voor diverse 
componenten en sensoren, ontwikkeling van 
Android OS en RTOS-toepassingen en algo-
ritmen en integratie van diensten/applicaties 
van derden. Prestatie-optimalisatie en volledige 

ondersteuning voor ecosystemen, apparaat- en 
clouddiensten en bijbehorende applicatieont-
wikkeling completeren de oplossing voor een 
one-stop-shopping ervaring.                  •
Atlantik Elektronik Benelux
(0162) 383 070
www.atxx.nl

Oplossingen voor wearables

Het voorkomen van ongeplande downtime 
en het vereenvoudigen van foutzoeken staat 
hoog in het vaandel bij iedereen die een indus-
trieel netwerk onderhoudt. Procentec lanceert 
daarom nieuwe diagnostische en monitoring 

tools. Hiertoe behoren: SNAP 
Analysis – een zelflerende 
functie (een add-on voor 
Osiris) die de live-gegevens 
van een Profibus-netwerk 
analyseert en vervolgens een 
directe diagnose van de meest 
waarschijnlijke oorzaak van 
een fout geeft, waardoor het 
niet meer nodig is om inge-
wikkelde oscilloscoopbeel-
den en -berichten handmatig 
te interpreteren. Daarnaast 
gebruikt SNAP ook een voor-

spellend algoritme om gegevenspatronen te 
herkennen en ervan te leren, zodat het veel-
voorkomende netwerkfouten kan voorspellen; 
Osiris Enterprise – een extern platform dat de 
gegevens van meerdere permanente monito-
ring-units van Atlas in één overzicht combi-
neert; Atlas2 – een permanente monitoringop-
lossing van de tweede generatie voor Industrial 
Ethernet en Profibus alsmede een uitgebreide 
rapportgenerator.                •
Procentec
(0174) 671 800
www.procentec.com

Diagnostische tools voor industriële netwerken

Met de professionele True-RMS multimeter 
1052 van het Japanse merk Kyoritsu kun-
nen de meest gangbare elektrische metingen 
veilig en nauwkeurig (basisnauwkeurigheid 
0,09%) worden uitgevoerd. De meetmo-
gelijkheden zijn: spanning (DC en AC) 
tot 1000 V, stroom (DC en AC) tot 10 A, 
True RMS, capaciteit tot 1000 μF, diode-
test, weerstand tot 60 MΩ, doorgangstest, 
frequentie tot 100 kHz en temperatuur van 
–50 °C tot +600 ˚C. Daarnaast beschikt de 
gebruiker over een geheugen- en logfunctie 
voor diverse metingen, Data Hold, REL-
functie en MIN/MAX/AVG. Het verlichte 
display heeft een bereik van 6000 counts. De 

multimeter 1052 bezit een laagdoorlaatfilter 
voor het betrouwbaar meten van motoraan-
drijvingen. Een automatische uitschakel-
functie spaart de batterijen. De multimeter 
met veiligheidscategorie CAT IV 600V, 
CAT III 1000V kan ook op een PC wor-
den aangesloten, en wordt af fabriek gele-
verd met kalibratiecertificaat, een praktische 
draaghoes, meetsnoeren type 7220, 4 stuks 
R6-batterijen, een extra zekering (10 A/1000 
V) en een Engelstalige handleiding.              •
B3 Industrie
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Professionele True-RMS multimeter

http://www.ncabgroup.com/nl/benelux
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Alps Alpine heeft onlangs de HAPTIC 

Reactor Heavy Type uitgebracht 

voor krachtige trillingen voor 

aanrakingsfeedback. Deze 

tril-motor is bedoeld voor 

de automobielmarkt waar 

alles al trilt door hobbels in 

de weg. Sterkere trillingen 

maken dan het onderscheid 

voor een betere terugkoppeling 

van aanraakbediening om zo de 

veiligheid te verbeteren.

Terugkoppeling 
met HAPTIC Reactor
Sterke trillingskracht voor beter gevoel

Aanraakgevoelige bediening neemt toe in de 
automobielmarkt waarbij traditionele bedie-
ningselementen met schakelaars worden ver-
vangen door touchscreens. Daarbij gaat men 
zelfs verder dan autonavigatie en de autoradio. 
Naar verwacht zal dan ook het gebruik van 
aanraakbediening blijven groeien, niet alleen 
als ontwerpoverweging, maar ook met het oog 
op de gebruikersinterface en gebruikerserva-
ring van bijvoorbeeld de airconditioning en 
andere verwarming- en ventilatiebediening via 
een display, evenals in de integratie van geavan-
ceerde rijhulpsystemen en infotainmentsyste-
men in de auto.

Door de vele mogelijkheden zijn ondertussen 
de besturing van airco en verwarming alsmede 
de infotainmentsystemen complexer gewor-
den wat geleid heeft tot diverse problemen. Er 
hebben zich bijvoorbeeld meerdere ongeval-
len voorgedaan waarbij de oorzaak lag bij de 
bestuurder die bezig was met de aanraakbedie-

ningen en zich niet op de weg concentreerde. 
Niet weten of de invoer succesvol is, werd daar-
bij als belangrijkste oorzaak opgegeven. 
Om problemen met aanraakbediening aan te 
pakken, worden geluid, licht en andere soor-
ten feedback toegevoegd aan de aanraakbedie-
ningen. Er is momenteel een groeiende vraag 
naar trillingsfeedback, die meer intuïtieve 
controle mogelijk maakt en geen verschui-
ving van de blik vereist. De technologie wordt 
beschouwd als een middel om tijdens het rij-
den meer geruststelling en veiligheid te bieden. 
Voorbeelden hiervan zien we ook bij de inte-
gratie van trilmotoren in de waarschuwingssys-
temen van de auto - inclusief waarschuwingen 
voor het verlaten van de rijstrook en waarschu-
wingen voor de nabijheid van andere voer-
tuigen die de bestuurder waarschuwen voor 
mogelijke botsingen. Trilmotoren in het stuur 
of de bestuurdersstoel leveren daarbij een extra 
attenties op die niet met een licht- of geluidsig-
naal te behalen zijn.

Afbeelding 1. De nieuwe HAPTIC Reactor van Alps Alpine voor 
het zware werk.

Zware werk
Al langere tijd levert Alps Alpine een HAPTIC Reactor die op grote schaal 
gebruikt wordt in gaming- en virtual reality-apparatuur. Om op de marktbe-
hoeften in te spelen, heeft Alps Alpine een nieuw HAPTIC Reactor-model ont-
wikkeld. Het gaat hier om een zwaarder type die een excitatiekracht van 15 G 
(bij 100 g) produceert. Dit is een factor vijf meer dan het bestaande Alps-Alpine-
product.
Het exemplaar waar het om gaat is de HAPTIC Reactor Heavy Type (afbeelding 
1), bedoeld voor installatie achter het voorpaneel van autonavigatieapparatuur of 
andere systemen (afbeelding 2). Eerdere vibratieapparaten waren hiervoor min-
der geschikt. Zij waren bijvoorbeeld niet geschikt om het vermogen te genereren 
dat nodig is om een zwaar voorwerp (ongeveer 600 g...1 kg), zoals een display, 
te laten trillen. Alps Alpine heeft het HAPTIC Reactor Heavy Type ontwikkeld 
om dit probleem aan te pakken. Door een andere interne structuur te gebrui-
ken dan het bestaande Hybrid Tough Type en slechts één resonantiefrequentie, 
bereikt het Heavy Type een excitatiekracht van 15 G bij een frequentie van 130 
Hz. Dit ondanks de compacte afmetingen van 33 × 23 × 13 mm (B × D × H) en 

Kenmerken
Compact formaat en sterke trillingskracht voor 
grotere betrouwbaarheid van aanraakinvoer in 
de auto
 15 G excitatiekracht bij lage frequentie (130 

Hz) ondanks compacte afmetingen en lage 
spanning

 Horizontaal resonantietype voor een goede 
waarneming van trillingen met de vingers

 Bevestigingslipje en kabelboomconnector 
voor eenvoudige montage en aansluiting

Belangrijkste toepassingen
 Controle feedback voor diverse automotive 

besturingsapparatuur
 Waarschuwingssystemen voor tijdens het 

rijden
 Controle feedback voor grote displays op 

geldautomaten, kaartautomaten, enz.

 Actuatoren 
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Afbeelding 2. Een toepassingsvoorbeeld. Afbeelding 3. Frequentie- en spanningskarakter istieken van de HAPTIC Reactor Heavy Type.

met behoud van de typische HAPTIC Reactor-kenmerken van 
horizontale resonantie, die gemakkelijker met de vingertoppen 
waarneembaar is. Hierbij heeft hij een hoge reactiesnelheid wat 
prettig is bij kortstondige aanraking van het bedieningselement. 
De lage ingangsspanning van 7 V betekent dat er geen booster-
schakeling nodig is, hetgeen bijdraagt aan meer vrijheid bij het 
ontwerp van het eindproduct (afbeelding 3).
Dit zwaardere type heeft een bevestigingslipje en een aansluit-
connector voor meer installatiegemak. De specificaties maken 
een eenvoudige montage mogelijk, niet alleen achter displays, 
maar ook in de voertuigcabine, zoals in het stuur, in de stoe-
len en in de deurbekleding. Voor het apparaat worden diverse 

driver-IC geleverd door o.a. Cirrus Logic, Dongwoon Anatech 
en Dialog Semiconductor. Hiermee zijn specifieke trillingspa-
tronen te genereren die overeenkomen met specifieke omstan-
digheden en vereisten.

Geen excentriek
De HAPTIC Reactor bestaat niet uit een motor met daarop een 
excentrisch geplaatst gewicht, maar uit een gewichtje dat door 
een elektromagneet heen en weer geslingerd wordt. Dit levert 
allereerst een veel hogere reactiesnelheid op. Er hoeft immers 
niet eerst een motor op toeren gebracht te worden. Daar komt 
bij dat HAPTIC Reactor geen last heeft van lagers die te snel 

slijten door de rare belasting van de draaiende as door het excen-
trisch geplaatste gewichtje. Er zitten immers geen draaiende 
onderdelen in.                      •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 
'Terugkoppeling met HAPTIC Reactor' 

www.alpsalpine.com

 productnieuws

De Minos-SD-serie van Zander Aachen 
bestaat uit het noodstoprelais SD1E 
voor het bewaken van veiligheidscircuits. 
Hierbij kan men denken aan noodsto-

prelais met bijvoorbeeld noodstopknop-
pen, veiligheidsdeurschakelaars of licht-
schermen en het veiligheidskoppelrelais 
SD1K voor veilige galvanisch gescheiden 
contactversterking met testpulsfilter voor 
veiligheids-PLC’s. Ondanks de geringe 
inbouwbreedte van slechts 6,8 mm zijn 
deze veiligheidsrelais bijzonder veelzij-
dig. Het type SD1E kan worden gecon-
figureerd voor individuele toepassingen 
zoals een conventioneel noodstoprelais. 
Via configuratieschakelaars aan de onder-
zijde van de unit kunnen het startgedrag 
(handmatig of automatisch) en de bewa-

king van veiligheidssensoren direct op het 
apparaat worden geconfigureerd. Doordat 
slechts één unit volstaat voor verschillende 
configuraties, wordt het voorraadbeheer 
sterk vereenvoudigd. De units zijn gecer-
tificeerd voor gebruik tot PLe/SIL 3 vol-
gens EN ISO 13849-1 / IEC 61508 / IEC 
62061. Daarnaast zijn de units ook toe-
gelaten voor gebruik in de procesindustrie 
en branderinstallaties.              •
Vierpool BV
(0346) 594 555
www.vierpool.nl

Smal veiligheidsrelaisPapierloos bedraden 
en assembleren
Voor digitale assistentie bij en documentatie 
van het bedradingsproces van machines, voer-
tuigen en schakelkasten introduceert Zuken 
drie nieuwe applicaties. Deze toepassingen 
voor de E3-serie (E3.AssemblingCockpit, 
E3.WiringCockpit en E3.WiringChecks) 
voorzien operators op de werkvloer van alle 
informatie die nodig is voor montage, bedra-
ding en inbedrijfstelling, en wel in een papier-
loze vorm via draagbare terminals. De nieuwe 
toepassingen breiden de bestaande E3-serie 
productie-interfaces voor het bewerken en 
bedraden van schakelkasten uit en bieden 
een digitaal alternatief voor de huidige papie-
ren assemblage- en opstartdocumentatie. Ze 
zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
toonaangevende klanten in de mechanische en 
automotive sector, waar ze al productief wor-
den gebruikt. Met E3.AssemblingCockpit, 
E3.WiringCockpit en E3.WiringChecks kun-
nen alle documenten die nodig zijn voor de 
bedrading en inbedrijfstelling van een machine 
of voertuig direct vanuit een E3-project wor-
den gegenereerd en op een draagbaar apparaat 
worden gevisualiseerd. Op deze manier kun-
nen zelfs minder gekwalificeerde werknemers 
met een gerust hart de afzonderlijke stappen 
doorlopen. De oplossing registreert en docu-
menteert elke afzonderlijke stap bij de bedra-
ding; alle aanpassingen en correcties die tijdens 
de productie moeten worden aangebracht, 
kunnen worden gedocumenteerd en in een 
digitaal formaat aan de ontwerpafdeling wor-
den gerapporteerd, waardoor wordt voldaan 
aan de behoefte aan een consistent beheer van 
alle veranderingen en aanpassingen.               •

Zuken GmbH
(0475) 520 998, www.zuken.com

http://maptools.nl
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De uitrol van consumentenelektronica op basis 
van de USB-C-type I/O-connector wordt door 
Omron ondersteund met de introductie van 
een nieuwe duurzame en gebruiksvriendelijke 
inspectie- en testconnector. Ideaal voor smart-
phones, digitale camera’s, koptelefoons, note-
books, spelconsoles, wearbles en andere draag-
bare apparaten, biedt de OMRON XP2U 
USB-C-testconnector een snelle en gemakke-
lijke verbinding met testopstellingen op pro-
ductielijnen van apparaten. De belangrijkste 
kenmerken zijn onder meer een duurzaamheid 
van meer dan 200.000 contactcycli. Deze uit-
zonderlijk lange levensduur is te danken aan de 
toepassing van contacten met goede veereigen-
schappen, vervaardigd van harde materialen. 

De OMRON XP2U biedt een ‘one-touch’-
verbinding van de testconnector met de testop-
stelling en een lage insteekkracht om slijtage 
van het apparaat te minimaliseren en de taak 
van de testoperator te vereenvoudigen.           •

Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Testconnector voor USB-C Vocht-/temperatuursensor
Met afmetingen van slechts 2x2x0,9 mm is 
de WSEN-HIDS van Würth een uiterst com-
pacte MEMS-sensor voor vochtigheid en tem-
peratuur. Dankzij de geringe energiebehoefte 
en de gekalibreerde en temperatuurgecompen-
seerde digitale uitgang meet de sensor vochtig-
heid en temperatuur met langdurige stabiliteit. 
De WSEN-HIDS-vochtigheidssensor is geba-
seerd op geavanceerde MEMS-technologie: 
een diëlektrisch polymeer absorbeert of staat 
watermoleculen af in verhouding tot de rela-
tieve vochtigheid in de omgeving, waardoor 
de permeabiliteit van een condensatorstruc-
tuur verandert. De vochtigheidssensor met 
geïntegreerde analoog-digitaal-omzetter en 
temperatuursensor kan via een I2C- of SPI-

interface op veelgebruikte microcontrollers 
worden aangesloten. Naast klassieke toepas-
singen, zoals verwarming, ventilatie, aircondi-
tioning, gebouwautomatisering en koelsyste-
men, is de WSEN-HIDS-vochtigheidssensor 
dankzij zijn kleine formaat en minimale 
energiebehoefte ook geschikt voor datalog-
gers, evenals voor stationaire en draagbare 
IoT-toepassingen. De MEMS-sensor levert 
gekalibreerde meetresultaten met een uitste-
kende nauwkeurigheid van ±3,5% RV in het 
luchtvochtigheidsbereik van 20% tot 80% 
RV. De sensor voert de meetwaarden uit met 
een gegevenssnelheid in het millisecondebe-
reik. Condensaat dat zich op het oppervlak 
van de polymeerstructuur vormt, kan worden 
verwijderd door een ingebouwde verwarming 
te activeren, zodat de sensor binnen zeer korte 
tijd weer meetgegevens kan genereren. Het 
bedrijfstemperatuurbereik van de robuuste 
sensor loopt van –40 °C tot + 120 °C.           •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Intelligente PDU's
Geschat wordt dat computerruimten 
wereldwijd tot 500 miljard kilowattuur 
aan energie verbruiken. Rond 2030 zou 
de energiebehoefte zelfs tot 2.000 miljard 
kilowattuur kunnen stijgen. Daarom wordt 
het voor exploitanten van computerruim-
ten steeds belangrijker het energieverbruik 
te meten en te optimaliseren. De nieuwe 
PDU-productfamilie van Rittal (PDU = 
Power Distribution Unit) biedt uitgebreide 
functies voor de meting van energie in een 
IT-rack, en levert hiermee een bijdrage 
aan het verlagen van de bedrijfskosten in 
een computerruimte. De nieuwe generatie 
PDU's omvat vijf basismodellen die elkaar 
functioneel aanvullen en individueel zijn 
te configureren: PDU Basic (eenvoudige 
stroomverdeling); PDU Metered (meting 
per fase); PDU Metered plus (meting 
per uitgangssteekplaats); PDU Switched 
(meting per fase, schakelfunctie per uitgang) 
en PDU Managed (meting en schakeling per 
uitgang).                •

Rittal BV
(0316) 591 603
www.rittal.nl

http://duranmatic.nl
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Het goede aan wetenschap is dat het 
waar is, of je er nu in gelooft of niet.
(Of: “Het maak wetenschap niet uit of je erin gelooft,  
het doet evengoed pijn”)

Overkomt het u ook wel eens dat u een uitspraak van iemand leest die u aan het denken zet? 
Kort geleden overkwam mij dat bij het lezen van een uitspraak van Neil deGrasse Tyson. 
“Who the f@@k is Neal deGrasse Tyson?” vraagt u zich misschien af? Ook ik moest dat even 
opzoeken. Google en YouTube bleken ook hier weer een handig hulpmiddel. Neal deGrasse 
Tyson is een ( in de USA) wereldberoemde wetenschapper die op erg toegankelijke wijze 
studenten, maar ook ouderen, wetenschap bijbrengt. Zeg maar een soort Robert Dijkgraaf, 
maar dan flamboyanter. Een zoektocht op YouTube kan ik u aanraden!
Welke van zijn uitspraken had mij dan geraakt? Dit was de uitspraak: “Het goede aan weten-
schap is dat het waar is, of je er nu in gelooft of niet”. Als je dit even tot je laat doordringen 
blijkt het een uitspraak met een aantal niveaus. Als eerste reactie kun je jezelf de vraag stellen 
‘geloof ik in wetenschap’? En dan, even doordenkend: ‘kun je überhaupt geloven in weten-
schap’?

Laten we die laatste vraag eens onderzoeken. Stel dat jouw standpunt is dat je niet gelooft 
in wetenschap, dan heeft de wet van behoud van energie ook geen betekenis voor je. Sterker 
nog het is niet eens aannemelijk dat deze wetenschappelijke wet bestaat, dus kun je hem met 
gemak ontkennen.
Helaas pak de werkelijkheid anders uit, dat wat we wetenschap noemen is nu juist gebaseerd 
op de wereld om ons heen. Het is juist de wetenschap die probeert deze wereld te verklaren 
en doormiddel van wetmatigheden te beschrijven.
Ook dat kun je natuurlijk negeren of ontkennen, maar dat kan wel vervelend uitpakken. 
Stel jouw buren van drie hoog gaan verhuizen, hun piano wordt van drie hoog naar beneden 
getakeld. Negeer je de wetmatigheden en sta je onder deze piano naar boven te kijken hoe 
het takelen gaat dan ben je wel de sjaak als het touw waaraan hij hangt niet voldoende treks-
terkte blijkt te hebben en de piano zijn potentiële energie verwisselt voor kinetische energie. 
Twee eenvoudige natuurkundige wetmatigheden. Maar knap vervelend als je ze negeert.

Als we naar weer een ander niveau kijken, de uitspaak: “wat is waar?”. Laten we voor het 
gemak ervan uitgaan dat ‘waar’ hier de betekenis heeft van ‘absoluut waar’. Wat ook wel 
realistisch is omdat elke wetenschappelijke wetmatigheid minstens via één, maar vaak ook 
meerdere, bewijzen aangetoond wordt. 
Blijft dit dan niet in jouw geloof passen, dan kun je ook proberen deze uitspraak symbolisch 
of filosofisch te duiden. Waar je dan uit gaat komen is voor mij nog wat onduidelijk, maar 
misschien kan het begrip ‘alternatieve feiten’ ons hier helpen.

In de wetenschap is het zo dat je een wetmatigheid aan toont dat als de uitkomst van een 
experiment onafhankelijk van de persoon en plaats is gelijk is. Om het wat moeilijker te 
maken zijn er voor wetmatigheden directe (experimenten) en indirecte of afgeleide bewijs-
voeringen. En juist bij dat laatste gaat het regelmatig fout.

Omdat dit laatste een zekere mate van logisch redeneren veronderstelt is het voor lieden die 
de uitkomst van een indirect of afgeleid bewijs niet bevalt toch heel eenvoudig om er maar 
een alternatief feit bij te nemen?
Een voorbeeld? In het NRC las ik een interview met een Amerikaanse verpleegster op de 
IC van een ziekenhuis die vertelde over een met Corona gediagnostiseerde patiënt (die zelf 
verklaarde een aanhanger van Trump te zijn) die kwaad op de verpleging was. Deze droegen 
beschermende kleding en dat was nergens voor nodig, tenslotte kon hij geen Corona heb-
ben, de president had zelf gezegd dat Corona niet meer was dan een griepje. De verpleegster 
gaf aan dat het geschreeuw en gescheld pas ophield nadat de patiënt geïntubeerd was, u weet 
wel zo’n pijpje in je luchtweg om als laatste redmiddel toch nog zuurstof in de longen te 
krijgen.

En de moraal van dit verhaal? “Het maak wetenschap niet uit of je erin gelooft, het doet 
evengoed pijn”.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Met MegaFlex introduceert ABB een 
robuust en compact UPS-systeem dat 
zich onderscheidt door een footprint die 
45 procent kleiner is dan bij vergelijkbare 
modellen. Nu er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van Saas- (Software as a Service) en 
IaaS-diensten (Infrastructure as a Service) is 
de continuïteit van datacenters nog nooit 
zo kritisch geweest. Met de MegaFlex-reeks 
richt ABB zich op het marktsegment van 
IEC- en UL-gecertificeerde UPS-systemen 
in een vermogensbereik tot maximaal 1,5 
resp. 1,6 MW. De MegaFlex-oplossing 
onderscheidt zich door een grote beschik-
baarheid en betrouwbaarheid en een com-
pacte footprint. Ondanks die bescheiden 
footprint staat de UPS garant voor een 
indrukwekkende en duurzame vermogens-
technologie. Dit komt onder meer tot uit-
drukking in de verminderde energieverliezen 
dankzij de converters die, afhankelijk van de 

De PatchRunner 2-serie horizontale kabel-
managers van Panduit is verkrijgbaar in de 
maten 2HE, 3HE en 4HE en in de kleu-
ren zwart en wit. Deze serie is geoptimali-
seerd voor het ondersteunen en beschermen 
van meer kabels in minder rackruimte en 
sluit goed aan op de verticale PatchRunner 
2-serie. Met de nieuwe generatie horizon-
tale kabelmanagers anticipeert Panduit op 
het toenemende aantal aansluitingen in de 
patchkasten van computerruimtes en data-
centers. De PatchRunner 2-kabelmanagers 
hebben een dubbel scharnierend deksel 
met magnetische sluiting dat naar boven 
of beneden kan worden geopend voor een 
eenvoudige installatie en toegang tot alle 
kabels. Verder bevatten ze invoeropenin-
gen met een grote buigradius en kabelhou-
ders aan de uiteinden, om de capaciteit en 

dichtheid te vergroten. Aan de achterzijde 
vereenvoudigen grote openingen het instal-
leren van patchkabels, rack-to-rack-bekabe-
ling en front-to-back-bekabeling.              •
Panduit
(020) 487 45 81
www.panduit.com

Innovatief 
UPS-systeem 

Horizontale kabelmanagers

De technologie achter de ADHESO-
grijper van Schunk is gebaseerd op een 
hechtsysteem uit de natuur. De hecht-
krachten die door dieren zoals gekko's 
worden gebruikt om zich voort te bewe-
gen, worden nu door Schunk gebruikt 
voor handlingtoepassingen op de meest 
uiteenlopende terreinen. De bionisch geïn-
spireerde ADHESO-grijpertechnologie is 
gebaseerd op het principe van adhesie en 
gebruikt de intermoleculaire vanderwaals-
krachten voor de handling. De kenmer-
kende oppervlakstructuur van ADHESO-
grijpers is gemaakt van speciale polymeren. 
Het resultaat is een uiterst fijne structuur 
die hecht aan een grote verscheidenheid 
van materialen en objecten zonder een 
residu achter te laten. Door de mogelijk-

heid van schaalbaarheid en het gebruik 
van verschillende materiaaleigenschappen, 
kan de hechtstructuur worden aangepast 
aan verschillende werkstukken en opper-
vlakken. Dit betekent dat de grijpers met 
ADHESO-technologie individueel kun-
nen worden aangepast aan de meest uiteen-
lopende werkstukken en toepassingen. Om 
het werkstuk op te pakken wordt er lichte 
druk uitgeoefend op de constructie, waar-
door het contactoppervlak groter wordt 
en de effecten van de vanderwaalskrach-
ten worden benut. Er is slechts een lichte 
druk of draaiende beweging nodig om de 
grijper los te laten. De grijperoplossingen 
die kunnen worden geïmplementeerd met 
de ADHESO-grijpertechnologie zijn net 
zo divers als de toepassingen zelf. Schunk 
biedt vier gestandaardiseerde ADHESO-
grijperpadformaten met een geschikte 
ISO-flensadapter, waarmee een groot 
aantal grijptoepassingen snel en kostenef-
fectief kan worden geïmplementeerd. Op 
verzoek kan een individuele ADHESO-
grijpoplossing worden geleverd.             •
Schunk Intec BV
(073) 644 17 79
www.schunk.com

Door natuur geïnspireerd grijpsysteem  

IT-belasting, goed zijn voor een efficiëntie 
van maximaal 97,4%. MegaFlex DPA is 
onderdeel van ABB’s productportfolio voor 
de stroominfrastructuur en biedt een con-
tinue, schone stroom voor datacenters. Het 
UPS-systeem biedt de vereiste robuustheid 
voor dataopslag-oplossingen voor gedistribu-
eerde, cloud- of hybride systemen. Dankzij 
het modulaire platform is het UPS-systeem 
beter toegankelijk en wordt het onderhoud 
verder vereenvoudigd.               •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

http://helmholz-benelux.eu
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De temperatuurbewakings-
relais van het Sirius-portfolio 
van Siemens zijn vernieuwd. 
De nieuwe producten uit de 
3RS2-serie zijn verkrijgbaar 
in analoge en digitale uit-
voering. Ze maken gebruik 
van sensoren om de tempe-

ratuur te meten in industriële schakelkasten, 
van motor-, lager- en transmissieoliën, of 
koelvloeistoffen. Op deze manier voorkomen 
ze installatiestoringen of -schade die kunnen 
ontstaan als bepaalde grenswaarden worden 
overschreden of niet worden bereikt. Ze kun-
nen ook worden gebruikt voor de bewaking 
van verwarmings-, airconditionings- en ven-
tilatiesystemen, zonnecollectoren, warmte-
pompen of warmwatervoorzieningen. De 
producten in de nieuwe Sirius 3RS2-serie 
zijn goedgekeurd voor veiligheidstechnische 
toepassingen tot SIL 1/PL c, voor gebruik in 
industriële ovens en voor de bewaking van 
onder meer branders. In vergelijking met de 
voorgaande modellen beschikken ze over aan-
vullende functionaliteit, een slanker ontwerp 
en een eenvoudigere bediening. De digitale 

uitvoering Sirius 3RS26, die slechts 22,5 mm 
breed is, wordt geparametreerd via een intu-
itief LC-display en controleert of de tempe-
ratuur boven of onder een bepaalde waarde 
ligt of binnen een bepaald werkingsbereik 
(vensterfunctie). De analoge multifunctionele 
uitvoering Sirius 3RS25 wordt ingesteld via 
potentiometers en DIP-switches en kan ook 
worden gebruikt als eenvoudige tweepuntsre-
gelaar. De 3RS25 detecteert de temperatuur 
via een sensor in het betreffende medium en 
evalueert de gegevens om te bepalen of de 
temperatuur boven of onder de vooraf gede-
finieerde grenswaarde ligt.               •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Temperatuurbewakingsrelais

De MLX90412 van Melexis is een single-coil 
ventilator- en pomp-driver-IC met een maxi-
male stuurstroom van 2,2 A en combineert 
hoge prestaties met een geruisarme werking. 
Het IC is daarmee geschikt voor een breed 
scala aan huishoudelijke apparaten en indus-
triële toepassingen. Het is toepasbaar voor 
belastingen tot 35 W. De MLX90412 werkt 
met een voedingsspanning van 3,5...32 V en 
verdraagt piekspanning tot 40 V. Hiermee 
is hij geschikt voor gebruik in 12 V- en 24 
V-apparaten, alsmede voor draagbare toe-
passingen die worden gevoed door maxi-
maal zeven Li-ion-batterijen. Toepassingen 
voor huishoudelijke apparatuur zijn onder 

35-W single-coil driver-IC
andere afvoerpompen in 
wasmachines en vaatwas-
sers, toiletpompen, venti-
latoren, blowers en dwars-
ventilatoren in airco’s, 
bureau- en zuilventilatoren, 
alsmede Li-ion-gebaseerde 
toepassingen zoals robot-
reinigers en robotmaaiers. 
De MLX90412 is uitgerust 
met meerdere geïntegreerde 
beveiligingsfuncties, waar-
onder vergrendelde rotor, 
oververhitting, overspan-
ning en kortsluiting. Ook 

zijn een stroombegrenzer en een ingebouwde 
voedingsklemschakeling aan boord. Het IC 
is programmeerbaar via een I2C-interface.  •

Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Voor de koellichamen voor LED-verlichting 
uit de WHP-serie van Furukawa geldt “klei-
ner, lichter, meer licht”. De koellichamen 
hebben een koelvermogen tot 500 W en zijn 
zowel indoor als outdoor te gebruiken. De 
heatpipe-techniek in combinatie met de spe-
ciale lamellentechniek vormt de basis voor 
een groot koelvermogen in combinatie met 

een gering gewicht van slechts 3,1 kg. Dit 
maakt de Furukawa-koellichamen uitste-
kend geschikt voor onder andere hangende 
horticulture-armaturen.                •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Indoor/outdoor koellichaam voor LED-verlichting

úw doelgroep, ónze lezers

Word top of mind bij onze lezers!
Vergroot uw naamsbekendheid en stimuleer uw verkoop.

 is hét communicatiemedium voor de 
engineeringbranche en brengt uw boodschap in het 
hart van de techniek! Hiermee bereikt u een grote groep 
geïnteresseerde lezers die beslissen over de aanschaf 
van uw producten en/of diensten.

Met de combinatie van 10 magazines, 46 email 
nieuwsbrieven en de dagelijks ge-update website, 
kunnen wij u tal van communicatiemogelijkheden bieden 
om (potentiële) klanten met uw bedrijf, producten en 
diensten in contact te brengen.

WILT U IN 2021 OOK AANDACHT VAN RUIM 43.000 ENGINEERS?
Adverteren in  is de kortste weg naar ruim 43.000 engineers in Nederland en België. Hiermee heeft  
gegarandeerd het hoogste bereik bij engineers in de Benelux en krijgt u de grootste groep engineers en beslissers op 
een presenteerblaadje!
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(website en wekelijkse nieuwsbrief):
•  Advertenties
•  Bannering
•  Sponsored content: Advertorial/native content/white paper/

bedrijfsprofiel
•  Bijsluiter/meehechter/meedrukker
•  Rubriek Uitgelicht: Prominent aanwezig in alle mediavormen, 

print en online
•  Vacatures

Ontdek onze verrassend scherpe tarieven. Meer informatie? 
Neem contact met ons op. 0570 657572 of m.deboer@etotaal.nl.
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