
Vermogenselektronica met SiC-MOSFET’s
	 	 Silicon	Carbide	MOSFETS	bieden	vele	voordelen		

	 	 						o.a.	bij	hoge	spanningen	en	grote	stromen.

Embedded systems
Deze human-machine 
interfaces zijn uitge-
rust met een krachtige 
processor en een sepa-
rate 3D-processor, en 
kunnen met de meeste 
controllers/PLC’s communiceren

Elektrotechniek
Deze behuizingen zijn 
maatwerk, met klant-
ondersteuning vanaf 
idee tot levering, van 
zeer kleine aantallen tot 
zeer grote aantallen
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Gegarandeerde maximale veiligheid 
Ferromagnetische	materialen	oppakken	met		
elektro-permanente	hefmagneten.

Single Pair Ethernet
Zonder	tussenkomst	van	allerlei	veldbussen	directe	
communicatie	van	sensor	naar	de	cloud.

elektronica

elekrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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Dienstverlening
Deze trainingen op het 
gebied van machine-
veiligheid en functi-
onele veiligheid zijn 
voor ondernemingen 
een must

8

Sensoren, meetsystemen en appendages

6

http://ncabgroup.com
https://www.marktechnical.nl
https://www.top-electronics.com
http://www.adelco.nl
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Mag de hooiberg 
lager zijn?
Dat het nuttig is om van een project goede 
documentatie aan te leggen, merk je pas 
echt als je een aanpassing aan een apparaat 
wilt aanbrengen en je helemaal geen docu-
mentatie hebt. Zelfs een simpele modificatie 
kan dan uitlopen op een drama. Ik heb dat 
onlangs zelf mogen ervaren bij het aanpas-
sen van een wat oudere elektrische fiets die 
voorzien was van een NiCd-accupakket dat 
misschien al jaren niet meer geladen was. 
Mijn plan om de accu’s te vervangen door 
moderne lithium-exemplaren, leek mij 
niet zo ingewikkeld. Een compleet pakket 
voorzien van BMS en lader was snel gevon-
den en aangesloten. De problemen begon-
nen bij een sensorsysteem bestaande uit 
een weerstand van 10 kΩ die aangesloten 
was halverwege het bestaande accupakket. 
Dit bewakingscircuit was niet meer nodig, 
maar ook al mag de werking redelijk duide-
lijk zijn, waar zit de venstercomparator op 
de print, wat zijn de grenswaarden en hoe 
komt hij aan die waarden? Waar zitten de 
verbindingen met de motorsturing en hoe 
kun je op digitaal niveau duidelijk maken 
dat de bewakingsfunctie van de accu niet 
meer nodig is? Een schema is dan handig 
en ondanks dat je ‘alles’ op internet kunt 
vinden, was over de regelaar die ik hier 
had, niets te vinden. Wel over een broertje 
waarvan iemand al had uitgevonden dat 
het weghalen van een diode voldoende was. 
Zou dat bij mijn regelaar ook zo zijn? En 
dan zit je in een doolhof van componenten 
waarvan de functie veelal onduidelijk is en 
blijkt de hooiberg waar de speld in zit wel 
heel erg hoog te zijn. Zelfs meten is weten 
helpt dan niet.

De techneuten bij de fietsfabriek konden 
mij niet helpen, want het was niet hun elek-
tronica en schema’s hadden ze niet. Ook 
wisten zij te melden dat de Duitse firma van 
de elektronica zeer geheimzinnig doet over 
hun producten. 

Daar sta je dan, met een simpel probleem 
dat je even snel denkt op te lossen, maar 
door het ontbreken van documentatie heel 
lastig blijkt te zijn. Gelukkig is mijn truken-
doos nog lang niet uitgeput. Er zijn nog ver-
schillende opties om de regelaar van de fiets 
te laten denken dat er nog steeds een NiCd-
accu gebruikt wordt, maar die zijn allemaal 
door het verschil in laad- en ontlaadkarak-
teristieken van beide accutypen lang niet zo 
eenvoudig als het op digitaal niveau neppen 
van de bewakingsfunctie.

Bij deze wil ik dan ook een oproep doen om 
van producten die al lang niet meer in pro-
ductie zijn, niet moeilijk te doen over sche-
ma’s en de gebruikte 
technieken. Hiermee 
voorkomen we dat 
apparaten afgedankt 
worden omdat repara-
tie of aanpassen lastig 
is. De afvalberg mag 
best wat lager zijn, net 
als mijn hooiberg.

Ewout de Ruiter

Onderzoekers streven al decennia naar een 
betere batterij. Een internationaal team pre-
senteert nu een bijzondere oplossing: hele-
maal geen batterij. Onder leiding van de 
TU Delft en de Amerikaanse Northwestern 
University hebben onderzoekers een nieuw 
systeem ontwikkeld waarmee batterijloze 
apparaten tijdens korte stroomonderbrekin-
gen de tijd kunnen onthouden. Veel kleine, 
batterijloze apparaten die onderdeel uitma-
ken van het Internet of Things (IoT) zouden 

De beste batterij is geen batterij
kunnen functioneren op basis van omge-
vingsenergie, zoals zonne-energie, kinetische 
en thermische energie. Als deze apparaten op 
grote schaal op de markt worden gebracht, 
belanden er veel minder gebruikte batte-
rijen op de vuilstort. Het weglaten van bat-
terijen heeft natuurlijk gevolgen. Het bete-
kent een kleinere opslagcapaciteit en minder 
betrouwbaarheid. Daarnaast valt niet altijd 
te voorspellen hoeveel energie aan de omge-
ving kan worden onttrokken. Met dat in 
het achterhoofd is een systeem gebouwd dat 
gefragmenteerde actieve periodes aan elkaar 
rijgt. Het resultaat is een speciaal systeem 
dat betrouwbaar de tijd bijhoudt voor IoT-
apparaten, ook bij een groot aantal stroom-
onderbrekingen. Het bijhouden van de tijd is 
voor elk computersysteem van groot belang. 
Het vormt de basis van vrijwel alle systeem-
services en veiligheidsvoorzieningen en helpt 
de computer om actieve applicaties te contro-
leren. De meeste mensen merken echter pas 
dat het systeem de tijd bijhoudt wanneer dat 

niet meer gebeurt. Iedereen bij wie de stroom 
weleens is uitgevallen tijdens het gebruik van 
een computer weet hoe lastig het kan zijn om 
het systeem opnieuw op te starten. Dat kan 
enkele minuten duren, omdat de computer 
moet nagaan op welk punt de werking werd 
onderbroken en verschillende handelingen 
moet verrichten. En zelfs als de computer 
dan weer werkt, kan er toch niet-opgeslagen 
werk verloren zijn gegaan. Als dat iedere keer 
gebeurt als een klein IoT-apparaat – bijvoor-
beeld een smartwatch, fitnesstracker, bevei-
ligingscamera, slimme thermostaat of medi-
sche sensor – even geen stroom krijgt, dan 
zijn die apparaten gewoonweg onbruikbaar. 
En dat is het mooie van het nieuwe systeem: 
een klein apparaat houdt altijd de tijd bij, ook 
als de stroom even wordt onderbroken.          •
TU Delft
www.tudelft.nl/stories/articles/
intermittent-computing-vervangt-
biljoenen-batterijen/

Industriële netwerkconnectiviteit voor apparaten en machi-
nes is de sleutel tot het realiseren van slim verbonden fabrie-
ken. Uit het jaarlijkse onderzoek van HMS Networks naar de 
industriële netwerkmarkt blijkt dat Industrial Ethernet zijn 
marktaandeel verder heeft vergroot tot 64% van de nieuw 
geïnstalleerde nodes (59% vorig jaar), terwijl de veldbussen 
terugvallen tot 30% (35%). De toonaangevende netwerken 
EtherNet/IP en Profinet staan met elk 17% op de eerste plaats. 
Draadloze technologieën blijven staan op een marktaandeel 
van 6%. HMS Networks presenteert haar jaarlijkse analyse van 
de industriële netwerkmarkt, met de focus op nieuw geïnstal-
leerde nodes binnen de fabrieksautomatisering wereldwijd. Als 
onafhankelijke leverancier van oplossingen voor industriële 
communicatie en het Industrial Internet of Things heeft HMS 
een helder inzicht in de industriële netwerkmarkt. EtherNet/
IP en Profinet zijn leidend in Europa en het Midden-Oosten 
met Profibus en EtherCAT als goede tweede. Andere populaire 
netwerken zijn Modbus (RTU/TCP) en Ethernet Powerlink. 
De Amerikaanse markt wordt gedomineerd door EtherNet/IP, 

waarbij EtherCAT wat aan marktaandeel wint. PROFINET 
en EtherNet/IP zijn nummer één in een gefragmenteerde 
Aziatische markt, gevolgd door PROFIBUS, EtherCAT, 
Modbus (RTU/TCP) en CC-Link/CC-Link IE Field.            •
HMS Industrial Networks
www.hms.se

Groter marktaandeel voor Industrial Ethernet

Ten behoeve van operationele managers, 
plantmanagers en IT/OT-professionals heeft 
Rockwell Automation een app gelanceerd 
die helpt bij het beoordelen van de opera-
tionele risico’s in de complete IT-omgeving. 
Deze Assessment Hub App, die zich richt 
op netwerken, automatiseringshardware en 
cybersecurity, is vooral ontwikkeld om bij 
managers het besef aan te wakkeren dat de 
risico’s door de uitbreiding van het aantal 
verbonden werkplekken en de opkomst van 
smart manufacturing alleen maar toenemen. 
De app, die beschikbaar is voor Android 
en iOS, stelt een aantal eenvoudige, intuï-
tieve en tot nadenken stemmende vragen. 
Hieruit volgt een gepersonaliseerde risico-

inschatting, die – afgezet tegen de huidige 
best practises in de sector – laag, gemiddeld 
of hoog kan zijn. Door vragen te stellen over 
netwerken, apparatuur en beveiliging – zelfs 
al zijn het relatief eenvoudige zoals in de 
app – krijgen gebruikers een beeld waar zich 
potentiële risico’s bevinden. Vervolgens kun-
nen ze zich verder in de materie verdiepen 
en werken aan een meer gestructureerde en 
goed beveiligde omgeving. Met deze app en 
zijn Network Security Services wil Rockwell 
Automation zijn klanten helpen bij het 
bouwen van een robuuste, beter beveiligde 
architectuur, waarmee toekomstige, produc-
tievere en winstgevender productieprocessen 
kunnen worden ontwikkeld. De Assessment 

Assessment Hub App levert risico-analyse

Hub App is beschikbaar in de Apple App 
Store en de Google Play Store.             •
 
Rockwell Automation
www.rockwellautomation.com/nl

http://maptools.nl
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Digitale editie Power Electronics 
trekt meer dan 500 bezoekers
De digitale editie van Power Electronics trok vorige maand meer 
dan 500 bezoekers. De webinars behandelden een breed aantal 
thema’s binnen de vermogenselektronica.

Volgens Marc Berkouwer, branchemanager Industriële Elektronica, 
zijn de webinars een succes te noemen ondanks het feit dat een fysiek 
seminar niet mogelijk was: “Het is een andere manier van organi-
seren. Maar exposanten kwamen in contact met bezoekers die ze 
normaliter niet op een regulier event zouden ontmoeten.”
Vooral de plenaire sprekers waren in trek. Professor Braham Ferreira, 
die FHI eerder interviewde, sprak tijdens de digitale editie van het 
Power Electronics event over de kansen van vermogenselektronica 
tot 2030. Ook de lezing van Sjef Cobben, met als onderwerp ‘de 
kwaliteit van elektriciteit’, kreeg veel aandacht.
De branche Industriële Elektronica zal mede op basis van de input 
van bezoekers en sprekers de webinars evalueren. Volgens Berkouwer 
is met name de interactie met bezoekers een aandachtspunt, maar er 
wordt gekeken of er meer interactiemogelijkheden zijn.

Fimer, een toonaangevend fabrikant van 
omvormers voor zonne-energie, heeft met suc-
ces de overname van ABB’s omvormer-divisie 
afgerond. Deze overname was op 9 juli 2019 
aangekondigd. Het Italiaanse bedrijf is nu de 
op vier na grootste fabrikant van omvormers 
voor zonne-energie ter wereld. De overname 
van ABB’s omvormerdivisie, met een omzet 
van circa $ 340 miljoen in 2019, is inclusief 
800 werknemers in 26 landen, fabrieken in 
Italië en India en een R&D-locatie in Finland. 
Het voormalige ABB-bedrijfsonderdeel omvat 
een breed, innovatief en volledig aanvullend 
portfolio van producten, systemen en dien-
sten voor verschillende typen zonnestroo-
minstallaties. Fimer en ABB hebben nauw 
samengewerkt om een soepele overgang voor 
klanten en werknemers te waarborgen en de 
bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Door deze 
overname vergroot Fimer zijn aanwezigheid 
op wereldschaal, van Latijns-Amerika waar het 
bedrijf al aanwezig is tot belangrijke strategi-
sche geografische regio’s, waaronder Europa, 
Afrika, het Midden-Oosten, Azië-Pacific (in 
het bijzonder Japan) en Noord-Amerika.        •
Fimer 
www.fimer.com

Overname ABB’s 
omvormer-divisie 
afgerond

Optische technologieën hebben het tijdperk van 
de bekabelde communicatie sterk beïnvloed. Nu 
lijken ze ook in de draadloze communicatie een 
revolutie teweeg te brengen, door belangrijke pro-
blemen met traditionele radiografische methodes 
op te lossen. Dit doen ze door gebruik te maken 
van bestuurbare, smalle infraroodstralen. Deze 
stralen sturen grote hoeveelheden gegevens op 
een energie-efficiënte en veilige manier naar de 
apparaten van de gebruiker. Onderzoekers van de 
Technische Universiteit Eindhoven zijn nieuwe 
methoden voor draadloze infraroodcommunica-
tie aan het ontwikkelen, die de manier waarop 
we toegang krijgen tot data voorgoed kunnen 
veranderen. Tot nu toe was het merendeel van 
de draadloze communicatie, zowel binnen als 
buiten, radiografisch. Hoewel signaalmodulatie-
technieken het mogelijk maken om meer data te 
persen in het beperkte radiofrequentiespectrum, 
en ruimtelijke multiplexing meerdere datasigna-
len tot één signaal kunnen combineren zonder 
dat er meer spectrum nodig is, is het lastig om te 
voldoen aan onze exponentieel groeiende vraag 
naar data. De oplossing zou optische draad-

Heerlijke nieuwe draadloze wereld

TechniShow en ESEF Maakindustrie verplaatst naar maart 2022
Technishow 2020 en ESEF Maakindustrie, die 
aanvankelijk van 1 tot en met 4 september 2020 
bij Jaarbeurs plaats zouden vinden, worden ver-
plaatst naar maart 2022. Eerder waren deze edi-
ties al verplaatst van maart 2020 naar september 
2020. Jaarbeurs Utrecht: ‘Door de coronacrisis is 
het een onzekere tijd voor bedrijven die zich in de 
maakindustrie begeven. De september 2020 editie 
van TechniShow en ESEF Maakindustrie is daar-

mee ook onder druk komen te staan. Veel expo-
santen en bezoekers hebben dan ook aangegeven 
dat zij het niet wenselijk vinden om TechniShow 
en ESEF Maakindustrie 2020 nog te laten plaats-
vinden.’ ‘Dit hebben wij hebben in zorgvuldig 
overleg met onze partner, branchevereniging FPT-
VIMAG en stakeholders dit besluit genomen. 
Wij menen dat met een verplaatsing recht wordt 
gedaan aan de belangen van alle stakeholders en 

loze communicatie kunnen zijn, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van optische golflengten over een breed spec-
traal bereik van enkele honderden nanometers tot enkele 
micrometers, met zowel zichtbare en infrarode straling. 
Optische draadloze communicatie via smalle lichtbun-
dels heeft vele voordelen; ze zijn gemakkelijk te richten, 
energiezuiniger dan radiogolven, hebben een lagere laten-
tie (de vertraging voordat een gegevensoverdracht begint 
nadat er opdracht is gegeven om de gegevensoverdracht 
te beginnen), bieden een aanzienlijk grotere capaciteit per 
gebruiker en vergemakkelijken een grotere gegevens- en 
communicatieprivacy voor de gebruiker. Belangrijk is 
dat draadloze infraroodcommunicatie met een golflengte 
van meer dan 1400 nm oogveilig is. Dit komt doordat 
het licht op deze golflengten nooit het netvlies van het 
oog kan bereiken, omdat het wordt geabsorbeerd door 
de combinatie van de lens en het kamervocht  in het oog. 
Om de haalbaarheid van hun systeem aan te tonen, is 
een laboratoriumopstelling gebouwd waarmee de real-
time overdracht van twee HD-video's van het ene paar 
monitoren naar het andere werd gedemonstreerd. De 
video-datasets werden in 10 Gbit/s-streams overgedragen. 
Hoewel draadloze infraroodcommunicatie veel voordelen 
heeft, zal het draadloze radiografische communicatie niet 
volledig vervangen, aangezien line-of-sight nodig is voor 
optische communicatie. Het is de bedoeling dat opti-
sche draadloze communicatie radiografische netwerken 
ondersteunt en de nodige infrastructuur biedt voor het 
verwerken van intermitterende datapakketten met lage 
snelheid.                      •
Technische Universiteit Eindhoven
www.tue.nl

dat in 2022 onder betere omstandigheden een 
goede beurs kan worden georganiseerd’.           •
www.technishow.nl
www.maakindustrie.nl

http://ave-nl.com
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In de Faulhaber-publicatie “Focus 
COVID-19 - FAULHABER Market 
solutions – Drive Systems for Healthcare, 
Medical & Laboratory Equipment” kan 
men lezen welke aandrijvingen speciaal 
geschikt zijn voor medisch-technische 
toepassingen op het gebied van beade-
mingssystemen, persoonlijke bescherming, 
laboratoriumautomatisering, point-of-
care analyse en infraroodthermometrie. 
De publicatie kan als PDF gratis worden 
gedownload van 
www.faulhaber.com/covid19/en

De naam van OTIB is veranderd in Wij 
Techniek. Wij Techniek is het ontwikke-
lingsfonds voor de technische installatie-
branche en motiveert alle vakmensen in de 
branche om hun talent en kennis optimaal 
te ontwikkelen en in te zetten voor een 
toekomstbestendige leefomgeving. De 
website is uiteraard ook aangepast en is nu 
te vinden onder de naam 
www.wij-techniek.nl

PTC en Rockwell Automation lanceren 
‘Factory Insights as a Service’, een com-
plete cloudoplossing die een grote impact 
op de digitale transformatie van indus-
triële bedrijven heeft. Met deze oplossing 
kunnen fabrikanten hun digitalisering ver-
snellen en opschalen. ‘Factory Insights as a 
Service’ is gebaseerd is op technologie van 
PTC, Rockwell Automation en Microsoft 
en wordt als een turnkey-oplossing in de 
cloud geleverd. Het ondersteunt initiatie-
ven voor digitale transformatie. 
www.rockwellautomation.com

De in Dublin (Ierland) gevestigde RWL 
Group neemt Mulder-Hardenberg over; 
beide bedrijven hebben daartoe een 
intentieverklaring getekend. De overname 
is bedoeld om gezamenlijk de Europese 
markt voor datacenter- en telecomfacilitei-
ten nog beter te kunnen bedienen, mark-
ten waarin RWL en Mulder-Hardenberg 
al jaren actief zijn. https://www.rwl.ie en 
www.mulder-hardenberg.com/nl

Würth Elektronik heeft zijn products-
cala coaxiale connectoren uitgebreid en 
een nieuwe catalogus uitgebracht. De 
Engelstalige ‘Coax Connectors’ catalogus 
presenteert op 174 bladzijden negen pro-
ductgroepen, waarbij de nieuwe product-
groepen van SMB- en SMP-connectoren 
het middelpunt vormen. De SMB-
connectoren zijn geschikt voor frequenties 
tot 4 GHz, terwijl de SMP-connectoren 
tot 40 GHz gaan. 
www.we-online.com

De Europese norm NEN-EN 45554 is 
een generieke norm waarmee kan worden 
vastgesteld in welke mate een energie-gere-
lateerd product kan worden gerepareerd, 
geactualiseerd of (al dan niet gedeelte-
lijk) hergebruikt. De norm is gerelateerd 
aan NEN-EN 45552 over levensduur, 
NEN-EN 45553 over de mogelijkheid 
van opnieuw produceren en NEN-EN 
45559 over materiaal-efficiëntie. 
www.nen.nl

Op 2 juni 2020 is Zero Emission Services BV 
(ZES) opgericht. ZES introduceert een nieuw 
energiesysteem voor de verduurzaming van de bin-
nenvaart. Dit gebeurt met een voor iedereen toe-
gankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. 
Schoon, klimaatneutraal en klaar om de compe-
titie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES 
biedt hiervoor een volledig producten- en dien-
stenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batte-

Emissieloos varen voor de binnenvaart

Speciaal voor adviseurs, installateurs en 
systeemintegratoren die met KNX in 
HVAC-installaties aan de slag willen, 
heeft KNX Nederland een whitepaper 
uitgebracht die antwoorden geeft op 
vragen over het waarom van KNX voor 
klimaatinstallaties. Het document schept 
voor iedereen meer duidelijkheid over de 
mogelijkheden van KNX in combinatie 
met deze installaties. KNX Nederland 
stelt de whitepaper ‘Verwarmen, koelen, 
ventileren met KNX’ gratis als download 
op Smart Inside beschikbaar. De white-
paper gaat onder meer in op de rol die 
automatisering van klimaatinstallaties 
kan spelen bij het besparen op energiever-
bruik van gebouwen en woningen. Een 
integraal gebouwautomatiseringssysteem 
op basis van KNX zorgt bijvoorbeeld dat 

een gebouw kan voldoen aan de hoogste 
Energy Performance Class volgens de 
Europese norm EN 15232. Verschillende 
voorbeelden van de toepassing van KNX-
technologie bij ruimteregelingen van kli-
maatinstallaties zijn in de whitepaper te 
vinden. Ook de samenwerking van KNX 
met andere protocollen komt aan bod. 
Een ander onderwerp dat wordt behan-
deld in de whitepaper is de besturing van 
een gebouw of woning op afstand. Deze 
manier van gebouwautomatisering leidt 
tot meer inzicht en daardoor bewust-
zijn van functies, energiegebruik en de 
veiligheid. In de whitepaper is aandacht 
voor het veilig realiseren van op afstand 
bedienbare KNX-installaties. Verder 
biedt het document een uitgebreid over-
zicht van de verschillende klimaat- en 

Whitepaper: toepassing van KNX in HVAC-installaties

rijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een 
innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren. Het bedrijf is opgericht door 
ING, energie- en technisch dienstverlener ENGIE, maritiem technologiebedrijf 
Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Bierbrouwer Heineken verbindt zich 
voor tien jaar aan ZES om bier emissieloos te vervoeren van de brouwerij in 
Zoeterwoude naar Moerdijk, en geeft daarmee als eindklant een belangrijk sig-
naal van vertrouwen. Om de overgang naar emissieloos varen voor de schipper 
eenvoudiger te maken, is een innovatieve financieringsvorm op basis van ‘pay 
per use’ ontwikkeld. Hierdoor brengt ZES alleen de kosten in rekening voor 
de verbruikte duurzame energie en de huur van de batterijcontainer, zodat de 
bedrijfskosten van de schipper competitief blijven. Wel dient het schip voorzien 
te zijn van een elektrische voortstuwingslijn. ZES wil met dit concept de hele 
binnenvaart en ‘short sea’ mobiliseren om emissieloos te gaan varen. Het eerste 
laadpunt komt op de corridor Zoeterwoude – Alpherium – Moerdijk. Daarna 
zal de focus liggen op het inrichten van de corridor Amsterdam – Rotterdam – 
Antwerpen en het maken van een verbinding naar Nijmegen. De aandacht zal in 
de eerste fase gaan naar containerschepen voor de binnenvaart.                         •
Zero Emission Services
http://zeroemissionservices.nl

omgevingssensoren die KNX-fabrikanten leveren en die 
noodzakelijk zijn om HVAC-installaties goed te laten 
functioneren. De whitepaper is als gratis download 
beschikbaar op Smart Inside (https://smartinside.nl/
documentation).                               •
KNX Nederland
(06) 5234 8746
www.knx.nl

http://hpsindustrial.nl
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Silicon Carbide voor hoge spanning en grote stroom 

Vermogenselektronica 
met SiC-MOSFET’s

Voor het maken van een motorregeling die moet werken met stromen van 

30 A per fase en spanningen tot 650 V zijn bijzondere schakeltransistoren 

een must. Zeker als ook het rendement belangrijk is, kan niet zomaar elke 

standaardtransistor gebruikt worden. Apex Microtechnology heeft voor 

deze toepassing onlangs een complete driver uitgebracht die is uitgerust 

met Silicon Carbide halfgeleiders en alle elektronica voor de uitgangstrap 

bevat in een module van ongeveer 4 x 5 cm.

Afbeelding	1.	Het	veel	betere	schakelgedrag	is	één	van	de	vele	voordelen	van	SiC-halfgeleiders. Afbeelding	2.	De	SA110	bevat	een	halve	H-brug	met	SiC-
MOSFET’s	plus	alle	stuurelektronica.

Silicon Carbide is een materiaal dat we kennen als carborundum, het mate-
riaal waar o.a. schuurpapier mee gemaakt wordt. We kunnen dit echter 
ook gebruiken voor het maken van halfgeleiderelementen. Dit worden dan 
schakelelementen met eigenschappen die voor vermogenselektronicatoepas-
singen zeer gewenst zijn. Hoge spanningen, grote stromen, lage weerstand 
in geleiding en uitstekende thermische eigenschappen zijn de meest belang-
rijke. Afbeelding 1 toont als voorbeeld het verschil in schakelgedrag tus-
sen een standaard IGBT en een SiC-MOSFET. Doordat hij veel sneller 
schakelt, wordt er veel minder warmte opgewekt hetgeen het rendement 
verhoogt en minder problemen veroorzaakt met betrekking tot het afvoeren 
van de geproduceerde warmte.
Halfgeleiderelementen van SiC bieden dus grote voordelen, die we ook 
terug vinden in de grootte van het uiteindelijke apparaat. Grote koellicha-
men en eventuele geforceerde koeling is niet of minder snel noodzakelijk.
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Afbeelding	3.	Het	blokschema	van	het	inwendige	van	de	SA310. Afbeelding	4.	Een	voorbeeld	van	een	motorregeling	met	de	SA310.

SA110
Al weer een aantal maanden geleden bracht Apex de SA110 
uit. Dit is hun eerste halve H-brug driver voorzien van 
Silicon Carbide MOSFET's. Dit IC bevat naast de H-brug 
ook de elektronica voor het aansturen van de MOSFET's 
met een frequentie van maximaal 400 kHz en stromen tot 
28 A continue.
Met integratie van de aansturing van de FET's wordt de 
schakelsnelheid aanzienlijk verbeterd omdat parasitaire 
impedanties worden verminderd en gemakkelijker te 
beheersen zijn. Ook bevat de module diverse beveiligings-
functies.
Deze hybride wordt aangeboden in een 12-pins PSIP-
behuizing (afbeelding 2) met een compacte footprint. Door 
het toepassen van Silicon Carbide MOSFET's is de SA110 
ideaal voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op prestaties 
bij te hoge temperaturen, hoge efficiëntie en een compact 
ontwerp.

Drie in één
Een stap verder is de SA310 die onlangs uitgekomen is. 
Dit is een volledig geïntegreerde driefase driver die voorna-
melijk is ontworpen voor het aansturen van Brushless DC 
(BLDC), Permanent Magneet Synchroon (PMSM) moto-
ren of DC/AC-converters. Ook deze module maakt gebruik 
van Silicon Carbide MOSFET-technologie om de efficiën-
tie te verbeteren ten opzichte van andere componenten in 

zijn klasse. Drie onafhankelijke halve H-bruggen zorgen 
voor een maximale uitgangsstroom van 80 A onder directe 
microcontroller of DSC-besturing. Afbeelding 3 toont het 
blokschema van het inwendige. Dit is in feite drie maal de 
SA110 in één behuizing. Wel moeten we daarbij opmerken 
dat de SA310 qua eigenschappen verder gaat dan de SA110.
De SA310 is gebouwd op een thermisch geleidend, maar 
elektrisch geïsoleerd substraat. Dit vergemakkelijkt het 
inbouwen van de module in uw applicatie. Er hoeft 
immers geen rekening gehouden te worden met isolatie van 
de module ten opzichte van het koellichaam en alles dat 
rondom geplaatst wordt.
De beveiligingsfuncties omvatten een Under-voltage 
lockout (UVLO) en actieve Miller-clamping om schakel-
geluid te verminderen en de betrouwbaarheid te verbeteren. 
Ook inbegrepen in de module zijn Silicon Carbide Schottky 
Barrier-vrijloopdiodes om de MOSFET's te beschermen. 
Er zijn daardoor geen externe uitgangsbeveiligingsdiodes 
nodig. De geïntegreerde gate-drivers van de SA310 zorgen 
voor galvanische scheiding tussen de ingangen en hoogspan-
ningsuitgangen. Ook dit maakt dat het ontwerp waarin de 
module gebruikt wordt eenvoudiger kan zijn. Apex heeft er 
voor gezorgd dat een microcontroller zonder extra interfa-
cing direct de uitgangen kan sturen.

Onderspanningsvergrendelingsfunctie
Zoals gezegd heeft de SA310 een ingebouwde onderspan-
ningsvergrendelingsfunctie. Wanneer VCC onder ongeveer 9 
V zakt, wordt de module afgeschakeld en hebben de uit-
gangen een hoge impedantie. Wanneer VCC boven de 10 V 
komt, keren de uitgangen terug naar de normale bedrijfs-
modus. Om storingen als gevolg van ruis te voorkomen, is 
op VCC bovendien een vertraging van ongeveer 2,5 μs inge-
steld.

Applicatie
Afbeelding 4 toont een applicatievoorbeeld hoe de SA310 
gebruikt kan worden. Te zien is dat de schakeling uiterst 
simpel is. Niet weergegeven is de filtering van de uitgangen. 
Het spreekt voor zich dat hiervoor de gebruikelijke filtering 
en ontkoppeling wordt toegepast om o.a. EMC-problemen 
te voorkomen.
Vanuit de microcontroller gaan zes signalen naar de SA310. 
Dit zijn signalen waarmee elke FET apart aangestuurd 
wordt. Vanuit de microcontroller is het dus mogelijk om de 
motor geheel los te koppelen van zowel de voedingsspan-
ning als de ground. De sturing van de uitgangstrap is voor-
zien van een beveiliging die voorkomt dat beide MOSFET's 
tegelijkertijd in geleiding komen. Alle ingangen hoog 
maken leidt er dan ook niet toe dat alle FET's in geleiding 
komen en dus een interne kortsluiting veroorzaakt. Worden 
alle ingangen van een H-brug hoog gemaakt, dan schakelen 
de FET's de stroom uit en komt de brug in een toestand van 
hoge impedantie terecht.
Adequate ontkoppeling van de hoogspanningsvoedingen is 
een vereiste voor een goede werking. Als u dit niet doet, 
kan dit een onregelmatige werking en een laag rendement 

veroorzaken, evenals overmatig jitter van de uitgangen. De 
VS-voeding moet worden ontkoppeld met minimaal een 
1 μF keramische condensator parallel aan een condensator 
van minimaal 10 μF per ampère uitgangsstroom. Dit moet 
wel een condensator zijn met een lage ESR. De keramische 
condensator van 1 μF moet fysiek rechtstreeks worden aan-
gesloten op de +VS- en PGND-verbindingen. Zelfs een centi-
meter print- of kabellengte veroorzaakt overmatige jitter aan 
de uitgangen. Dit komt door de zeer snelle schakeltijden en 
de parasitaire inductie van de aansluitingen. De ontkoppe-
ling van het VCC is minder streng, maar nog steeds nood-
zakelijk. Een keramische condensator van 0,1 μF tot 0,47 
μF die rechtstreeks is aangesloten tussen de VCC-pin en de 
DGND, dicht bij de SA310, is voldoende.
De drie weerstanden in de afzonderlijke GND-lijnen zijn 
bedoeld voor het meten van de uitgangsstroom. Zoals dit 
in dit voorbeeld gebruikt wordt, levert dit geen galvanische 
scheiding op. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan zijn er vol-
doende oplossingen met extra onderdelen om dit te verwe-
zenlijken.

Niet goedkoop
De voordelen van de SiC-technologie krijgt u helaas niet 
voor niets. We kunnen rustig stellen dat de beide drivers 
van Apex behoorlijk kostbaar zijn. Daar staan echter de vele 
voordelen tegenover. Als eerste is dat de eenvoud waarmee 
een applicatie te maken is, maar belangrijker is het feit dat 
de betrouwbaarheid van een driver met SiC-technologie veel 
hoger is.  Neem alleen al het formaat van de totale applica-
tie. Afbeelding 5 toont een plaatje van de evaluatie-kit die 
voor de SA310 leverbaar is. Hierin is te zien, hoe klein een 
driver voor het sturen van een zware motor kan zijn.         •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Vermogenselektronica met SiC-MOSFET's' 

www.top-electronics.com

Afbeelding	5.	Door	met	name	de	betere	thermische	
eigenschappen	en	de	veel	lagere	verliezen	kan	de	
totale	regelaar	behoorlijk	klein	zijn.
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U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Machineveiligheid is een belangrijk aspect binnen een onderneming. Gekwalificeerde 
medewerkers zijn daarom een belangrijke factor voor uw bedrijf. Een goede opleiding die 
aansluit op de praktijk staat daarbij aan de basis. Het uitgebreide opleidingsprogramma 
van Pilz geeft u de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de laatste stand der techniek. 

Samen veilig trainen bij Pilz

Trainingen over machineveiligheid in 
de zomermaanden
In juli en augustus kunt u weer bij de Pilz 
Academy in Vianen terecht voor het volgen 
van uw veiligheidstraining. Uiteraard met de 
richtlijnen van het RIVM inachtgenomen. 
In de Masterclass Machineveiligheid leert u 
in 4 dagen alles over machineveiligheid. Van 
CE-markeren tot het correct uitvoeren van een 
risicobeoordeling. Bovendien vormt de trai-
ning, omdat het alle basiskennis over machi-

neveiligheid omvat, de brug naar de TÜV-
gecertificeerde Certified Machinery Safety 
Expert training. Investeer in uzelf deze zomer 
en verhoog uw kennisniveau op het gebied van 
machineveiligheid. 
Ook trainingen over functionele veiligheid 
worden aangeboden als summercourse. Met 
name de training over Performance Level (PL) 
helpt u verder in de wirwar van eisen voor het 
ontwerpen en de integratie van veiligheidssys-
temen als onderdeel van uw machinebesturing.

Uw partner in veiligheid
Uiteraard kunt u ook nog deelnemen aan de 
online trainingen. Zo kiest u zelf de trainingsvorm 
die bij u past voor het behalen van uw leerdoelen. 
Als opleidingspartner in machineveiligheid staat 
Pilz voor u klaar! Kijk voor het trainingsaanbod op 
https://opleidingen.pilz.nl.                      •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

De RPMH-0.5-serie niet-geïsoleerde DC/
DC schakelende regelaars voor 0,5 A van 
Recom zijn toegevoegd aan het programma 

van Rutronik. Ze hebben een ingangsspan-
ningsbereik van 4,3...65 V en vijf verschillende 
(regelbare) uitgangsspanningen. Ze worden 
geleverd in een standaard DOSA-compatibele 
low-profile LGA-behuizing. Door het toe-
nemende aantal 'soft' hybride voertuigen 
met een 48-V-boordnet dalen de kosten van 
Li-ion-accu's, terwijl 48-V-spanningsrails ook 
steeds vaker voor andere toepassingen wor-
den gebruikt. Hier is de RPMH-0.5-serie 
ideaal voor de down-conversie naar een lagere 

spanning. Bij een uitgangsstroom van 0,5 A 
zijn er vijf regelbare vaste uitgangsspannin-
gen beschikbaar: 3,3 V (+10%/–20%), 5 V 
(+10%/–20%), 12 V (+10%/–40%), 15 V 
(+10%/–40%) of 24 V (+17%/–37%). Het 
ingangsspanningsbereik loopt telkens van 
1...1,5 V boven de gekozen uitgangsspanning 
tot 65 V, waardoor de converters geschikt zijn 
voor systemen die nominale 5, 12, 24 of 48 
V rails gebruiken. Dankzij de uitstekende ther-
mische eigenschappen is de RPMH-0.5-serie 

inzetbaar van –40 °C tot +95 °C bij volledige 
belasting en uitsluitend convectiekoeling. 
Dankzij het rendement van maximaal 89% 
kan de maximale uitgangsstroom van 500 mA 
over het gehele ingangsspanningsbereik wor-
den geleverd.                         •
Rutronik Elektronische  
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

Niet-geïsoleerde DC/DC-converter

De innovatieve Dynamic Tiltix-inclinosensoren 
van Posital zijn nu UL-gecertificeerd – cruci-
aal om klanten zekerheid te bieden over de 
veiligheid en betrouwbaarheid van deze pro-
ducten. Een UL-geregistreerd product is getest 
door Underwriters Laboratories en voldoet 
aan de gepubliceerde en nationaal erkende 
veiligheidsnormen. De Tiltix inclinosensoren 
zijn voorzien van een geavanceerde versnel-
lingscompensatie waardoor ze de stand (ruim-
telijke oriëntatie) van mechanische appara-
tuur betrouwbaar kunnen meten terwijl de 
machine in beweging is of schokt en trilt. De 

sensoren vormen een uitstekende keuze voor 
besturingssystemen voor op graafmachines, 
bulldozers, brandweerwagens, kranen en vork-
heftrucks. Ze kunnen ook worden gebruikt 
voor veiligheidssystemen in terreinwagens 
en zelfrijdende voertuigen. Ten behoeve van 
fabrikanten die voertuigen voor gebruik in 
EU-landen verkopen, kan nog vermeld wor-
den dat de versnellingsgecompenseerde Tiltix-
inclinosensoren ook de E1-typegoedkeuring 
als elektrische subeenheid hebben gekregen 
met betrekking tot elektromagnetische com-
patibiliteit.                •

TSB - Bescom BV
(0316) 250 800, www.tsb-bescom.nl

Versnellingsgecompenseerde inclinometer Palmschakelaars
De LP9-serie palmschakelaars van Lovato 
Electric is ergonomisch ontworpen en heeft 
een groot oppervlak voor eenvoudige bedie-
ning met de hand, ellenboog of voet. De serie 
is speciaal ontworpen voor een onmiddellijke 
stop van machines en apparatuur. Het grote 
oppervlak van de knop zorgt voor een gemak-
kelijke bediening, ook met volle handen. Er 
zijn twee versies van deze palmschakelaar lever-
baar: een impuls-‘paddenstoel’ (verkrijgbaar 
in grijs/zwart of grijs/rood), en een noodstop-
‘paddenstoel’ (pull-to-release, alleen verkrijg-
baar in geel/rood). De LP9-palmschakelaars 
zijn vervaardigd van thermoplastisch kunststof 
en zijn slagvast, waardoor ze bijzonder geschikt 
zijn voor installatie in ruwe omgevingen. De 
schakelaars worden onder andere gebruikt als 
noodstop voor roltrappen, als poortopeners of 
als knoppen voor voetgangersoversteekplaatsen 
voor minder-valide gebruikers en dergelijke. 
De contactelementen worden vastgeklikt in 
het deksel dat met 4 schroeven aan de basis 
is bevestigd. Het controlestation is voorzien 
van 6 kabelinvoeren: 1x M20/PG13.5 aan 
elke kant en 2x M16/PG11 op de basis. De 
‘knockout’-kabelinvoer kan eenvoudig worden 
uitgebroken bij de installatie.                •

Calpe Industrial Products
(0342) 451 544, www.calpe.nl

http://teleradio.nl
http://inspectora.nl
http://pilz.nl
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Retrofit-filter voor 
connectoren
Achteraf EMI-filtering toevoegen aan een 
bestaande applicatie kan een grote uitdaging 
zijn. Omvangrijke adapters, gefilterde con-
nectoren en traditionele EMI-filters nemen 
veel ruimte in beslag. EDAC biedt nu een 
oplossing in de vorm van retrofit-filtering: 
bestaande connectoren kunnen achteraf 
worden voorzien van een filter dat eenvoudig 
in de bestaande connector wordt geplaatst. 
Afhankelijk van de benodigde filtering 
wordt een siliconen insert voorzien van de 
benodigde componenten, waarna deze in 
de male header wordt geschoven. Door de 
female connector vervolgens in het tegendeel 
te steken wordt de siliconen insert dieper in 
de connector geschoven. De filtering vindt 
op deze manier plaats buiten de behuizing, 
wat veel EMI-problemen voorkomt. Naast 
filtering kan ook een doorverbinding tussen 
pinnen of tussen pinnen en de GND van de 
connector worden gerealiseerd. De siliconen 
insert voegt nauwelijks gewicht toe aan de 
applicatie en is nagenoeg onzichtbaar.        •

Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Met de ArmorBlock I/O-modules van Allen-
Bradley kunnen fabrikanten de ontwerp- en 
productiviteitsvoordelen van on-machine I/O-
modules gebruiken voor slimme machines die 
bij veeleisende toepassingen worden ingezet. 
De Allen-Bradley ArmorBlock I/O-modules 
werken binnen een breed temperatuurbereik 
en zijn IP69K-gecertificeerd voor toepassing 
in ruwe omstandigheden zoals de automo-
tive industrie, material-handling, verpakken 
en laswerkzaamheden. De ArmorBlock I/O-
modules kunnen overal op een machine wor-
den gemonteerd om kortere kabels en lagere 
bedradingskosten te realiseren. De universele 
Ethernet/IP digitale I/O modules hebben een 
behuizing van gegoten nikkel-geplateerd zink, 

hebben Quick Connect-functionaliteit en 
beschikken over diagnosefuncties om de tijd 
die nodig is voor inbedrijfstelling en foutzoe-
ken tot een minimum te beperken.               •

Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.nl

I/O-modules voor slimme machines

De PicoScope 6000E-serie USB-
oscilloscopen van Pico Technology is 
aan het assortiment van Farnell toege-
voegd. De nieuwe generatie PicoScope 
6000E-serie is een ideale meet- en analy-
seoplossing voor ontwerp- en testingeni-
eurs, Original Equipment Manufacturers, 
Contract Electronics Manufacturers die 
werken met hoogwaardige embedded 
systemen, en onderzoekers en weten-
schappers die werken aan multi-chan-
nel high-performance experimenten in 
natuurkundige laboratoria, bij deeltjesver-
snellers en in vergelijkbare faciliteiten. De 
nieuwe PicoScope 6000E-serie biedt: acht 
analoge ingangskanalen met een resolu-
tie van 8 bit en een samplefrequentie tot 
5GS/s; ultradiep golfvorm-geheugen van 4 
gigasamples (maximaal 2 gigasamples per 
kanaal); Mixed-Signal Oscilloscope-optie 
die 8 of 16 digitale 500MHz-kanalen 
toevoegt wanneer optionele 8-bit TA369 
MSO-pods zijn gemonteerd; standaard 
21 seriële protocoldecoders waarmee seri-
ele gegevens gelijktijdig kunnen worden 

USB-oscilloscopen
gedecodeerd op alle analoge en digitale 
kanalen; SuperSpeed USB 3.0-interface 
en hardwareversnelling zorgen ervoor dat 
het scherm snel reageert. De PicoScope 
6000E-serie bestaat uit twee modellen: de 
PicoScope 6804E en de PicoScope 6824E 
die ook FlexRes biedt. Deze specificatie 
verlaagt de bemonsteringsfrequentie om 
10-bits of 12-bits resolutie mogelijk te 
maken voor audio en andere analoge toe-
passingen, naast de standaard snelle (5 
GS/s) 8-bit modus.             •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

https://www.modelec.nl/producten/
http://inrato.com
http://prokorment.nl
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We realiseren het ons zeker niet dagelijks, maar zonder magnetisme zou onze wereld er totaal anders uit zien. Zeker binnen ons vakgebied 

is magnetisme de basis waarop alles rust. Zonder magnetisme geen elektriciteit en dus ook geen elektronica en elektrotechniek. 

Magneten zijn dus onontbeerlijk, maar soms zouden we willen dat ze meer te sturen zijn. Permanente magneten zijn statisch en star en 

elektromagneten bieden veel flexibiliteit, maar vreten energie. Voor veel toepassingen zou het handig zijn als er magneten zijn die de 

voordelen van beide in zich hebben. We hebben het dan over Elektro-permanente magneten.

Elektro-permanente hefmagneten

Gegarandeerde

Voor het verplaatsen van ijzeren voorwerpen zijn magneten heel han-
dig. Het meest bekende voorbeeld is de elektromagneet waarmee de 
schroothandelaar werkt om oud ijzer te laden en te lossen. Minder 
bekend is de toepassing van magnetische transportbanden die o.a. 
gebruikt worden in de fabriek van een bekend batterijmerk. De ijzeren 
hulzen en de complete batterijen worden hiermee zowel in horizontale 
als in verticale richting van productiemachine naar productiemachine 
getransporteerd.
In beide gevallen worden producten van ferromagnetische materialen 
met magnetisme vastgehouden, hetgeen in vele gevallen grote voor-
delen heeft ten opzichte van grijpers. Materiaal wordt minder snel 
beschadigd omdat een magneet immers niets fijn kunnen knijpen. 
Daar staat tegenover dat met name het loslaten van het product met 
een magneet lastiger is. Bij het gebruik van een permanente magneet 
moet de last veelal letterlijk losgescheurd worden en bij een elektro-
magneet moet voorkomen worden dat door bijvoorbeeld het uitvallen 
van de netspanning de last losgelaten wordt als dat niet gewenst is. 
Speciale voorzieningen moeten dan ook getroffen worden om te zorgen 
dat het hefsysteem te allen tijde veilig is. Daarbij maakt het niet uit of 
het om een geheel handbediend takelsysteem van een scheepswerf gaat 
of een compleet robotsysteem in een geautomatiseerde productielijn. 
Met name in deze laatste toepassing zien we dan ook dat er vanwege 
de veiligheid gekozen wordt voor grijpers en niet voor magnetische 

systemen. Toch is dat niet nodig, want met het juiste magneetsysteem, 
kan het ook veilig.

Aan en uit
De ideale oplossing voor heel veel applicaties is de permanente mag-
neet die we aan of uit kunnen schakelen. Dit lijkt echter een onder-
deel dat niet kan bestaan, maar de werkelijkheid is anders. Door slim 
gebruik te maken van een combinatie van sterke permanente magneten 
(magnetisch hard materiaal) en elektrisch te polariseren magnetisch 
zachte materialen kunnen we permanente magneten maken die aan en 
uit te zetten zijn.
De werking van een dergelijke magneet is vrij gemakkelijk uit te leg-
gen. Wanneer we twee staafmagneten naast elkaar houden met beide 
dezelfde polarisatierichting, dan versterken de beide velden elkaar en 
is het totaalveld twee maal zo groot. Draaien we één van de magneten 
om, dan werken de velden elkaar tegen en verdwijnt het uitwendige 
veld. De totale magneet, is dan niet meer in staat om ferromagnetische 
materialen aan te trekken.
Gebruiken we dit principe, maar vervangen we één van de twee mag-
neten door een elektromagneet, dan hebben we een magneetsysteem 
gemaakt dat uit te schakelen is. De elektromagneet wordt dan gebruikt 
om tijdelijk het veld van de permanente magneet op te heffen zodat het 
op te tillen voorwerp losgelaten wordt. 

maximale veiligheid 



-TOTAAL		 	•	 	 	NUMMER	7/8	-	2020 11

 Industriële automatisering

Een dergelijke simpele elektro-permanente magneet is vrij 
simpel te maken van een standaard elektromagneet waar-
mee een branddeur open gehouden wordt. Door de kern 
van deze magneet deels weg te frezen en in de vrij gekomen 
ruimte een ronde neodymiummagneet te monteren, heb-
ben we een dergelijke magneet gemaakt. Nadeel van deze 
magneet is dat hij altijd magnetisch is, behalve als de elek-
tromagneet aangestuurd wordt. Daarbij moet de stroom 
door de elektromagneet goed geregeld worden, want is de 
stroom te groot, dan komen we in een situatie terecht dat 
het veld van de elektromagneet groter is dan van de perma-
nente magneet en wordt het materiaal weer aangetrokken. 
Voor pick and place toepassingen kunnen beide nadelen 
lastig zijn. Daar staat tegenover dat bij een goed ingesteld 
systeem de reactiesnelheid hoog is.
Het kan ook anders, want als we voor de kern van de 
elektromagneet magnetisch zacht materiaal gebruiken dat 
gemakkelijk te magnetiseren is, dan kunnen we dit mate-
riaal gemakkelijk ompolen om zo de gewenste veldrich-
ting voor aantrekken en loslaten te krijgen (afbeelding 1). 
Er zijn zelfs elektro-permanente-magneten die geheel zijn 
opgebouwd met magnetisch zacht materiaal en geen per-
manente magneten bevatten. Deze hebben als nadeel dat 
het demagnetiseren tijd kost waardoor ze niet echt snel 
zijn. 

Veilig
Gesteld mag worden dat elektro-permanente magneten 
doorslaggevende voordelen hebben. De belangrijkste is 
dat een korte stroompuls voldoende is om de magnetische 
kracht permanent te activeren. De last blijft voor onbe-
paalde tijd verankerd aan het hefmagneetsysteem met een 
constante kracht. Na activering is er geen verdere stroom 
nodig, alleen voor deactivering. Dit maakt het systeem 
uiterst efficiënt en veilig. Bij een plotselinge stroomuitval 
is er geen permanente voeding of bufferbatterij vereist. 
Dat dit veilig kan, bewijst het elektro-permanent hef-
magneetsystemen Tretel van S.P.D. Magnetic Solutions 
(afbeelding 2), een bedrijf dat een onderdeel vormt van het 
Schunk-concern. Dit systeem is speciaal ontworpen om 

op een uiterst veilige manier grote platen ijzer en staal te 
verplaatsen. Het plaatmetaal wordt via het hefmagneetsys-
teem opgetild zonder dat er vervorming of schade ontstaat. 
De operator kan daarbij de diepte van het magneetveld 
nauwkeurig instellen. Hierdoor kan hij één plaat van een 
stapel afpakken, zonder de rest van de stapel op te tillen. 
Ook blijft er geen restmagnetisme achter. 
Het Tretel-systeem is leverbaar in talloze uitvoerin-
gen met een maximaal draagvermogen tot 27.000 kg. 
Toepassingsspecifieke oplossingen zijn ook mogelijk. Het 
hefmagneetsysteem is geschikt voor het heffen van zowel 
vlakke als ronde lasten.
De overdracht wordt dus veilig en soepel uitgevoerd, waar-
door zowel de handling als de op- en overslagtijd wordt 
gereduceerd. De optionele telescopische balk heeft uit-
schuifbare armen die worden bediend door een hydrauli-
sche pomp en biedt de mogelijkheid om de te magnetise-
ren modules te selecteren op basis van de grootte van de 
belasting. Dankzij de standaard meegeleverde afstandsbe-
diening kan één operator alle handelingen uitvoeren ter-
wijl hij op veilige afstand van de lading blijft.

Groot en klein 
Alleen al het feit dat je probleemloos lasten van 27 ton 
kunt optillen met een elektro-permanente magneet, laat 
zien dat deze technologie dus absoluut veilig is, zelfs in 
het geval van stroomuitval, zonder dat daarvoor een back-
upbatterijsysteem nodig is. De last blijft onbeperkt veran-
kerd aan de lift zonder enige wijziging van de klemkracht. 
Dit systeem is bovendien energiebesparend omdat het 
alleen stroom nodig heeft tijdens de Mag- en Demag-cycli. 
Nu is het zo dat Schunk met Tretel laat zien dat zware 
lasten geen probleem zijn, maar het aantal toepassingen 
voor veel kleinere belastingen is misschien wel veel groter. 
Robots en zeker ook cobots die in een productielijn staan 
en kleine voorwerpen van ijzer of staal moeten verplaat-
sen, kunnen dankbaar gebruik maken van deze techniek 
(afbeelding 3). Met magnetisme is het namelijk vaak veel 
gemakkelijker om een voorwerp te pakken dan met een 
ander grijpersysteem.

Speciaal voor kleine voorwerpen heeft Schunk een groot 
aantal elektro-permante magneten in vele vormen en uit-
voeringen. Hiermee kunnen ze dit soort magneten dus 
aanbieden van klein tot heel groot.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel 'Gegarandeerde maximale veiligheid' 

www.schunk.com

Afbeelding	1.	Door	een	combinatie	van	permanente	
magneten	en	elektromagneten	ontstaat	een	elektro-
permanente	magneet.

Afbeelding	2.	De	hefmagneetsystemen	van	Schunk	
garanderen	maximale	veiligheid.

Afbeelding	3.	Voor	het	kleinere	werk	heeft	Schunk	
een	groot	aantal	verschillende	elektro-permanente	
magneten.
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Weintek Labs, één van de grootste producenten van HMI’s ter wereld, heeft onlangs zijn 
assortiment HMI’s uitgebreid met de nieuwe cMT-X serie. Deze is uitgerust met een 
krachtige A17 Quad-core CPU en beschikt over een speciale 3D-processor waardoor het 
scherm de meest veeleisende projecten soepel kan visualiseren. 

Bedieningspaneel met 3D-processor

Wat de cMT-serie uniek maakt is dat naast 
de gebruiksvriendelijke HMI-software van 
Weintek ook CODESYS op een separate core 
gedraaid kan worden, zodat geen externe PLC 
meer nodig is. Ook kunnen tot 10 gebruikers 
gelijktijdig het scherm bedienen door middel 
van de cMT-app.
Daarnaast zijn de modellen uitgerust met 2 
Ethernet-poorten, RS232-, RS485 2W-/4W- 
en CANbus-poorten. Er zijn meer dan 300 ver-
schillende communicatiedrivers beschikbaar, 
zodat met de meeste controllers/PLC’s com-
municatie mogelijk is. Tevens is Easyaccess2.0 
beschikbaar op de cMT-X serie.

Easyaccess2.0 maakt het mogelijk om op een 
eenvoudige manier verbinding te maken met 
een Weintek-HMI. In het verleden was dit 

al mogelijk, alleen was het dan noodzake-
lijk port-forwarding in te stellen in de router, 
wat onwenselijk is in een productieomgeving. 
Weintek heeft dit opgelost door een VPN-
tunnel te creëren met 128-bit SSL versleute-
ling. Deze beveiliging wordt ook vaak gebruikt 
bij online-bankieren en geldt bij de huidige 
stand der techniek als compleet veilig. 

Naast de beveiligde verbinding biedt 
Easyaccess2.0 ook de mogelijkheid om domei-
nen en gebruikers aan te maken. Op die manier 
kan men heel eenvoudig de HMI-units behe-
ren, en aangeven welke personen toegang heb-
ben. Deze apps zijn beschikbaar voor Android 
en Apple devices, zodat men zelfs via een tablet 
of telefoon de HMI kan benaderen.
Aangezien het loggen van data steeds belangrij-

ker wordt, kan de cMT-serie verbinding maken 
met SQL-databases zoals MySQL en MSSQL; 
ook e-mailen van de query-resultaten behoort 
tot de mogelijkheden.

Voor de nieuwe cMT-X serie HMI’s worden de 
komende maanden veel nieuwe features geïn-
troduceerd (speciale multitouch-functionali-
teit, Javascript-object, webbrowser-object enzo-
voort). 

Geïnteresseerden kunnen voor vragen of voor 
een vrijblijvende demonstratie contact opne-
men met PLCDirect Benelux.                         •
PLCDirect Benelux
(0318) 528 020
sales@plcdirect.eu

Met de LR100-serie introduceert Siemens 
een zeer compacte 80-GHz radar-niveau-

meter: de smalle stralingshoek geeft alle 
flexibiliteit voor een juiste installatie in 
een bestaande tank alsmede voor instal-
latie aan de buitenzijde van een kunststof 
tank. De 80-GHz-frequentie zorgt voor een 
betrouwbare en reproduceerbare meting, 
zelfs bij de meest uitdagende toepassingen 
waarbij turbulentie, damp-, vocht- en stof-
vorming, die ontstaan tijdens het laden en 
lossen van vaste stoffen, een rol spelen. De 

speciaal voor Siemens ontwikkelde micro-
chip zorgt voor een snelle respons en een 
extreem hoge gevoeligheid waarmee zelfs de 
zwakste echosignalen gedetecteerd kunnen 
worden. De serie bestaat uit drie modellen: 
Sitrans LR100 voor niveaumetingen tot 8 
meter, Sitrans LR110 met extra communi-
catieopties, goedkeuring voor gebruik in de 
gevaarlijke zone en een bereik tot 15 meter, 
en Sitrans LR120 die over dezelfde commu-

nicatieopties als de LR110 beschikt, maar 
een bereik tot 30 meter heeft en optioneel 
door een uniek ‘onderdompelingschild’ 
geschikt is voor toepassingen waarbij de 
radarsensor volledig kan worden onderge-
dompeld.               •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Niveaumeting met 80-GHz-radar

De SGM-digitizers en 1020-aanwijsinstru-
menten van Penko zijn interessant vanwege 
de hoge meetsnelheid (1600 metingen per 
seconde) en interne resolutie (24 bit). Deze 
combinatie biedt uitstekende filtermogelijk-
heden, waardoor de instrumenten een ideale 
oplossing zijn voor statische en dynamische 
toepassingen. Ook snelle doseerprocessen en 
bewegende objecten kunnen met deze syste-

men op gewicht worden gecontroleerd. Er zijn 
ook speciale versies beschikbaar met program-
ma’s voor bandweging (continu totaliserend), 
controleweging, vuldoeleinden en zowel des-
tructieve als niet-destructieve krachtmeting. 
Indien nodig worden deze versies onder-
steund door evaluatiecertificaten. Dat maakt 
toepassing mogelijk voor handelsdoeleinden, 
zowel automatisch als niet automatisch. Beide 

series beschikken over veel communicatiemo-
gelijkheden: RS232, RS422, Ethernet, USB, 
CAN-bus en optioneel Profibus. Industriële 
protocollen zoals Ethernet IP, Modbus TCP, 
Modbus RTU, FINS en optioneel Profibus 
DP worden ondersteund.               •
Penko Engineering BV
(0318) 525 630, www.penko.com

Weegsystemen met veel communicatiemogelijkheden

http://marktechnical.nl
https://www.plcdirect.eu/nl/
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Wie denkt dat testen en certificeren stoffig is, 
heeft bij (elektromechanische) sloten gelijk. 
Stof is immers een bedreiging voor de functi-
onaliteit en de duurzaamheid van zulke sloten 
en kan er voor zorgen dat het slot niet meer 
opent of sluit. Daarnaast is algemeen bekend 
dat water en elektriciteit niet goed samen 
gaan. Producten zoals elektromechanische 
sloten en verlichting bevatten elektronische 
componenten en worden hier te lande regel-
matig blootgesteld aan vochtige omstandig-
heden en regenwater. Aangezien het niet of 
slecht functioneren van deze producten direct 

gevolgen kan hebben voor de (inbraak)veilig-
heid, is het belangrijk om te weten of deze 
producten ook tegen een vochtbelasting kun-
nen. SKG-IKOB heeft daarom besloten om 
te investeren in apparatuur voor het testen 
op stof- en waterbestendigheid. De testen 
worden uitgevoerd volgens de internationale 
standaard NEN-EN-IEC 60529:2013 en 
leidt tot een IP-codering voor het product. 
Producten worden op stofbestendigheid 
getest voor een IP5X-classificatie. Dit houdt 
in dat het binnendringen van stof niet vol-
ledig hoeft te worden voorkomen, maar dat 

stof niet mag doordringen in een hoeveel-
heid die de goede werking van het product 
verstoort of de beveiliging die het product 
biedt aantast. De apparatuur van SKG-IKOB 
is ook geschikt voor het bepalen van de water-
bestendigheid tot een classificatie van IPX4. 
Deze klasse wordt ook wel uitgedrukt met de 
term “spatwaterdicht” en houdt in dat er geen 
schade aan het product optreedt na langdu-
rige blootstelling van water dat bovendien van 
alle kanten op het product gespoten wordt. 
Dit is te vergelijken met een hoosbui, dus 
geschikt voor buitentoepassing.                     •

SKG-IKOB
(088) 244 01 00
www.skgikob.nl 

Faciliteit voor IP-testen

Als toonaangevend leverancier van zekering-
houders heeft Schurter zijn hoogwaardige 
CSO-zekeringhouders voor zekeringen met 
een diameter van 10,3 mm uitgebreid met 
een M5-versie voor schroefmontage. Dankzij 
de uitstekende materiaaleigenschappen is de 
CSO-clip geschikt voor toepassingen met 

spanningen tot 1500 VAC/VDC en stromen 
tot 32 A. Door het gebruik van een speciale 
koperlegering worden alle versies van de CSO-
serie door een grote klemkracht gekenmerkt. 
Dit resulteert in een minimale vermogensdis-
sipatie, wat essentieel is voor applicaties met 
hoge stromen waar vermogensverliezen zoveel 
mogelijk moeten worden geminimaliseerd. De 
CSO-clip is geschikt voor een breed scala aan 
toepassingen. Met een typische contactweer-
stand van ≤ 1 mΩ is hij bij uitstek geschikt 
voor gebruik in laadstations voor e-mobiliteit 
(AC en DC) en andere toepassingen met hoge 
stroomsterktes.                •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Zekeringhouder voor vermogenstoepassingen
Als toonaangevend fabrikant van KNX-
oplossingen voor de intelligente gebouwbe-
heertechniek introduceert Theben de iON 
KNX-impulsdrukkers, een geheel nieuwe lijn 
in het gebouwautomatisering-assortiment. 
iON kan comfortabel met elk willekeurig 
schakelaar-programma worden gecombi-
neerd. Uiteraard ondersteunen de KNX-
impulsdrukkers de veilige communicatie via 
KNX Data Secure. De iON-impulsdrukkers 
met geïntegreerde temperatuursensor en bus-
koppeling bieden veel mogelijkheden voor de 
intelligente gebouwautomatisering. Ze kun-
nen door hun bijzondere design harmoni-
eus met de gangbare schakelaar-programma’s 
worden gecombineerd. De gehele lijn is ook 
verkrijgbaar als LUXORliving-variant. Er zijn 
drie modellen leverbaar: iON 102 KNX – 

enkelvoudige impulsdrukker met twee bedie-
ningspunten; iON 104 KNX – tweevoudige 
impulsdrukker met vier bedieningspunten; 
iON 108 KNX – ruimtecontroller met 20 
functies, LC-Display, app-bediening en twee 
bedieningspunten.               •
Theben Nederland
(055) 202 00 00, www.theben.de/nl

KNX-impulsdrukkers

http://elincom.nl
http://top-electronics.com
https://www.plcdirect.eu/nl/
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Op 1 juli 2020 is Metric Injection Moulding Solutions BV ontstaan uit INCH Plastics en Elincom electronics. De samenwerking bestond al langer, 
maar is nu geformaliseerd als Metric IMS. Juist de marktbehoefte om ook in kleine oplages elektronicaproducten te voorzien van een eigen 
identiteit maar met de functionaliteit die het product vereist, heeft tot deze stap geleid.

Metric IMS: custom behuizingen 
van A tot Z

Metric ontwerpt en produceert klantspecifieke elek-
tronica-behuizingen; van idee via conceptontwerp, 
engineering, matrijzen tot en met productie en leve-
ring tot de deur. Ook (mechanische) nabewerking en 
eindassemblage behoren tot de mogelijkheden. Dat 
kan bij aantallen van 1 tot 100.000 stuks. 

In Asten heeft Metric IMS een 3D CAD-/ontwerpaf-
deling en productieafdeling met vier spuitgietma-
chines in verschillende formaten. Naast spuitgie-
ten zijn ook Rapid Manufacturing-methodes zoals 
3D-printen of PU-afgietingen mogelijk. Samen met 
de klant wordt bekeken of het technisch of econo-
misch een betere keuze is om de productie naar elders 
in Europa of Azië te verleggen. Metric begeleidt ook 
dit traject volledig. 
Elincom zal de elektronicabehuizingen van Metric 
aanbieden binnen zijn sector industriële elektronica. 
EMC-specialist EEMC is een ander zusterbedrijf bin-
nen de groep. Dit sluit daarop aan, als leverancier van 
elektrisch geleidende kunststoffen als basismateriaal, 
maar ook met pakkingen of Form-In-Place (FIP) 
gaskets, die behuizingen hermetisch afdichten tegen 
elektromagnetische straling, vocht, stof of agressieve 
substanties.

Naast elektronica-behuizingen produceert Metric 
ook andere, veelal technische producten voor onder 
meer medische toepassingen, halffabricaten voor ven-
tilatiesystemen tot en met scharnieren voor professio-
nele zonneschermen. Kortom, Metric IMS staat voor 
custom productie van A tot Z.                                  •
Metric IMS BV
www.metric-ims.nl
info@metric-ims.nl

Elincom electronics BV
www.elincom.nl
info@elincom.nl

EEMC B.V
www.eemc.nl
info@eemc.nl

OEM’s die autonome of collaboratieve robots 
willen ontwikkelen voor stille omgevin-
gen zoals ziekenhuizen, hotels, kantoren en 
bibliotheken, kunnen gebruik maken van de 
innovatieve direct-drive oplossing van NSK. 
Robots die uitgerust worden met deze nieuwe 
aandrijving kunnen lasten tot 100 kg efficiënt 
dragen en verplaatsen zonder de aanwezigen 
te storen. Het belangrijkste obstakel bij syste-
men zoals conventionele AGV's (autonoom 

geleide voertuigen) – zoals worden ingezet in 
fabrieken en magazijnen – is het lawaai dat ze 
maken. De direct-drive unit van NSK is veel 
stiller, waardoor deze beter geschikt is voor 
inzet in de openbare ruimte en vergelijkbare 
omgevingen. Bedrijven in de dienstensector 
en openbare instellingen hebben behoefte aan 
stille robots, bijvoorbeeld om geen gesprek-
ken te belemmeren of medewerkers te storen 
tijdens het uitvoeren van hun taken. De stille 

werking van de aandrijving van NSK is te 
danken aan de tandwielloze structuur (direct-
drive) op basis van de technologie achter de 
Megatorque Motor van NSK. Die technolo-
gie elimineert het typische geluid van reduc-
tiekasten.              •
NSK EDC BV
(013) 464 10 50
www.nskeurope.com

Geruisloze robots dankzij direct-drive

Aan zijn brede productrange industriële 
Ethernet-kabels heeft Helukabel een nieuwe 
Profinet-kabel toegevoegd: de Helukat Profinet 
Type R Torsion. Profinet-standaarden zijn tra-
ditioneel onderverdeeld in drie classificaties: 
type A, B en C. Vanaf nu is er ook de Profinet 
Type R, speciaal ontwikkeld voor robotica-
toepassingen. Technologische ontwikkelingen 
maken steeds hogere datatransmissiesnelhe-
den nodig. De dynamische vereisten zijn toe-
genomen en creëren meer mechanische stress 
en elektromagnetische interferentie (EMI). 
Verhoogde EMI is een bijproduct van de 
robotdichtheid (lees: meer robots in dezelfde 
productiecel). Om de vereiste snelheid te berei-
ken, hebben motoren meer vermogen nodig. 
Helukat Profinet Type R Torsie heeft een cate-
gorie 5-classificatie en biedt dankzij de dubbele 

afscherming uitstekende transmissiekenmer-
ken in EMI-zware omgevingen. Getest om 
tenminste 5 miljoen torsiecycli te weerstaan, is 
de PUR-mantel vlamwerend, halogeenvrij en 
geschikt voor omgevingstemperaturen van –40 
°C tot + 80 °C.                   •

Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

Profinet-robotkabel
De 818-serie van Binder bestaat uit M8 
D-Coded connectoren die bijzonder interes-
sant zijn voor technici die miniatuursenso-
ren met Ethernet-netwerken willen koppelen 
in toepassingen die gebruik maken van de 
modernste automatiseringstechnologie. De M8 
D-Coded-connectoren zijn speciaal ontworpen 
voor de grote databandbreedtes die steeds meer 
gebruikt worden in slimme fabrieken. Ze zijn 
bestand tegen de ruwe omstandigheden die 
in de industrie veel voorkomen. Aangesloten 
en vergrendeld hebben ze beschermingsgraad 
IP67. De connectoren van de 818-serie zijn 
kleiner dan conventionele M12-connectoren, 
maar zijn toch geschikt voor snelle, betrouwbare 
Ethernet-verbindingen tot 100 Mbit/s Cat.5e 
conform IEEE 802.3. De M8-connectoren 
zijn geschikt voor Power over Ethernet (PoE+) 

en voor stromen tot 4 A en spanningen tot 63 
VDC. De aders worden aangesloten schroefcon-
tacten die geschikt zijn voor draaddiktes van 
0,14 tot 0,5 mm2. Het werktemperatuurbereik 
loopt van –25 °C tot +85 °C.               •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Connector voor miniatuur-sensortoepassingen

http://aesensors.nl
http://elincom.nl
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Met de analoge ingangsmodule Al 023 uit 
de S-DIAS-serie kunnen de temperatu-
ren nauwkeurig en flexibel worden geme-
ten. Omdat temperatuursensoren zowel 
met 2- en 4-draadstechnologie kunnen 
worden aangesloten, kan de gebruiker de 
gewenste meetnauwkeurigheid zelf kiezen. 
Met behulp van vierdraads meettechnolo-
gie kunnen afwijkingen veroorzaakt door 
draadweerstanden worden gecompenseerd 
– de juiste keuze voor uiterst precieze tem-
peratuurmetingen. De compacte module 
met twee weerstandsingangen verzamelt 
meetwaarden van weerstandsensoren en 
beschikt daartoe over vijf verstelbare berei-
ken. Het temperatuurbereik loopt van 
–200 °C tot +850 °C met een nauwkeu-

righeid van ±0,3% bij een resolutie van 
16 bit. Ondersteunde sensoren zijn onder 
andere PT100, PT1000, NI100, NI1000 
en diverse KTY-sensoren. Op basis van de 
toegepaste sensor en de kabellengte kan de 
aansluittechnologie worden geselecteerd. 
Het voordeel van een tweedraads verbin-
ding is de eenvoudige bedrading. Met een 
zeer nauwkeurige vierdraads meting kun-
nen zowel symmetrische als asymmetri-
sche weerstanden van verbindingslijnen 
en overgangsweerstanden van connectoren 
worden gecompenseerd.                          •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Analoge ingangsmodule voor temperatuursensoren

Monopox TC2270 van Delo is een lijm 
voor elektronicacomponenten die zowel 
thermisch geleidend als elektrisch isole-
rend is en een goede sterkte vertoont, zelfs 
na gestandaardiseerde vochtigheidstests 
met daaropvolgende reflow-cycli. Delo 
Monopox TC2270 zorgt voor een snelle 
warmteoverdracht en langdurige betrouw-
bare werking van halfgeleiders in vermo-
genselektronica. Een veel voorkomende 
oorzaak van het falen van vermogenshalf-
geleiders is de warmteontwikkeling in de 
vaak zeer kleine componenten, omdat er 
meestal geen efficiënte warmteafvoer is. 
De nieuwe elektronische lijm van Delo is 

warmteafvoer als elektrische isolatie van 
gemonteerde componenten.            •
Delo Industrie Klebstoffe
+49 8193 9900-264
www.delo.de

Lijm voor vermogens-halfgeleiders
een één-component epoxy-
hars die onder invloed van 
warmte uithardt. Dankzij 
de keramische aluminium-
nitride-vulmassa biedt het 
een zeer hoog warmtegelei-
dingsvermogen, vergelijk-
baar met zilverhoudende 
isotrope geleidende kleef-
stoffen. Een groot voor-
deel van Delo Monopox 
TC2270 is dat het ook 
voor elektrische isolatie 
zorgt. De lijm zorgt dus 
voor zowel betrouwbare 

radioverbinding tussen de twee modules is 
WPA2PSK-beveiligd; alle parameters zijn 
af fabriek ingesteld en klaar voor gebruik. 
De module voorzien van LED’s voor indi-
catie van het LAN- en WAN-dataverkeer, 
voeding en Ethernet. De bijgeleverde 4 
dBi 5-GHz-antennes worden op SMA-RP 
connectoren geschroefd. Op deze SMA-RP 
aansluitingen kunnen, via een RF-kabel, 
ook outdoor-antennes worden aangesloten 
om het bereik te vergroten.               •
B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

Plug&Play WiFi-verbinding

Het CAL-assortiment van 
West Control Solutions 
bestaat uit een reeks com-
pacte, efficiënte tempe-
ratuurregelaars. De CAL 
3300 is een 1/32 DIN (24 
x 48 mm) temperatuur-
regelaar voor industriële 
en wetenschappelijke toe-
passingen. De CAL 3300 
is uitermate geschikt voor 
een verwarming/koeling-
temperatuurregeling met 
de mogelijkheid van ‘ramp’ 
of ‘dwell’ functionaliteit. 
De regelaar bezit een geïn-
tegreerde autotune-func-
tie voor optimale PID-

instellingen, alsmede een dAC-functie 
voor het minimaliseren van overshoot. De 
CAL 3300 kan via een eenvoudig menu 
worden bediend. De actuele temperatuur 
wordt getoond op een groot 4-cijferig 
LED-display; de regelaar is uitgerust met 
twee uitgangen. Om te voorkomen dat bij 
de bediening de instellingen per ongeluk 
worden gewijzigd, kunnen de parame-
ters worden vergrendeld. De dAC-functie 
(Derivative Approach Control) is ontwik-
keld om de proportionele band tijdelijk 
te verbreden. Tijdens de eerste opwarm-
fase wordt de dAC-functie geactiveerd. 
Gedurende deze periode wordt de tempe-
ratuurstijging vertraagd. Zodra de tempe-
ratuur binnen de oorspronkelijke propor-
tionele band valt, keert de regelaar terug 

naar normaal bedrijf. Het resultaat is een 
gestage temperatuurstijging met minimale 
overshoot, wat van cruciaal belang kan 
zijn wanneer maximale temperaturen niet 
overschreden mogen worden.              •
Isotron Systems BV
(073) 639 16 39
www.isotron.eu

Temperatuurregelaar voor industriële en 
wetenschappelijke toepassingen

De Ethernet Air-Pack V2 
van Acksys is een Plug&Play-

oplossing voor het vervangen van een 
Ethernetkabel of mobiele verbinding tus-
sen twee apparaten zoals PC’s, videobe-
waking-camera’s, PLC’s en dergelijke, of 
als een draadloze brug tussen twee onaf-
hankelijke netwerken (bijvoorbeeld tussen 
twee gebouwen). De kit bestaat uit twee 
voorgeconfigureerde WiFi-modules die 
geen verdere instellingen nodig hebben. 
Het systeem is protocol-onafhankelijk en 
kan onder andere worden gebruikt voor 
Profinet-toepassingen. De Ethernet Air-
Pack V2 maakt gebruik van de 5-GHz 
WiFi-standaard; er kunnen meerdere 
modules naast elkaar worden gebruikt. De 

http://micro-epsilon.com/confocal
http://elincom.nl
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Het potentieel van Single Pair 

Ethernet is enorm en experts 

beschouwen het als de volgende 

generatie communicatiearchitectuur 

in automatisering. Oorspronkelijk 

ontwikkeld voor automotive 

toepassingen, belooft het niets minder 

dan een continue verbinding van de 

sensor naar de cloud. En dit is in vrijwel 

elke toepassing het geval, of het nu in de 

industrie, logistiek, gebouwen of waar 

gegevens worden gegenereerd.

De netwerkinfrastructuur voor Industrie 4.0

Single Pair Ethernet 

Inspanningen om Ethernet te gebruiken als een veld-
busalternatief doken eind jaren negentig voor het eerst 
op. Een naadloos Ethernet-netwerk van de besturingseen-
heid tot de IT-wereld biedt enorme voordelen. Zo kan 
het vulniveau van een tank direct worden gemeld aan 
zowel de besturingseenheid als de inkoopafdeling, zon-
der dat er gateways of een dubbele infrastructuur nodig 
zijn voor de besturingseenheid en IT. De introductie 
van Industrial Ethernet en de gedefinieerde reactietijd 
hebben de IT-standaard veroverd, ook voor tijdkritische 
applicaties. Ethernet bleef echter een data-snelweg die 
steeds sneller en breder werd. Voor eenvoudige sensoren 
is de technologie te duur en te groot gedimensioneerd. 
De huidige RJ45-connectoren en kabels zijn niet ideaal 
voor industrieel gebruik. Complexe inkapseling tot aan 
de sensor is te duur en door ruimtegebrek vaak onhaal-
baar. Een ander obstakel is de maximale kabellengte van 
100 m, evenals de noodzaak voor bekabeling met twee 
of vier paren. Ondersteuning wordt geleverd in de vorm 
van een Ethernet-standaard die niet de hoge gegevens-
overdrachtsnelheden van de IT-wereld hoeft te bieden, 
maar toch lange kabellengtes combineert met een com-

pact ontwerp en eenvoudige en robuuste bekabeling: 
Single Pair Ethernet of SPE. Op het eerste gezicht is het 
een "neerwaartse" uitbreiding van de bestaande Ethernet-
standaarden. Met lagere gegevensoverdrachtsnelheden is 
het in strijd met de constante hogere eisen in de IT-wereld. 

Voordelen van SPE-technologie
In plaats van twee of vier paar draden heeft SPE slechts 
één paar draden nodig. De aanzet voor deze ontwikkeling 
kwam van bedradingssystemen in de auto-industrie, waar 
de bekabeling momenteel een groot deel van het voertuig-
gewicht uitmaakt. Dit vereist een infrastructuur die met 
zo min mogelijk kabels hoge prestaties kan leveren. Er 
zijn vergelijkbare verwachtingen binnen de industrie aan-
gezien het aantal intelligente apparaten in de fabriek toe-
neemt, maar de hoeveelheid beschikbare ruimte niet - in 
feite is het precies het tegenovergestelde. Omdat er steeds 
meer sensoren in machines en systemen moeten worden 
geïntegreerd, moet de bekabeling daarom zijn ontworpen 
voor industrieel gebruik en zowel compact als eenvou-
dig zijn. Bovendien worden ze geïnstalleerd op extreme 
plaatsen zoals robotarmen, waar mechanische flexibiliteit 
en gewicht een belangrijke rol spelen, d.w.z. lichtgewicht 
kabels met een kleine buitendiameter en lage buigradii 
zijn essentieel. 

De fysieke eigenschappen en overdrachtssnelheden wor-
den internationaal gedefinieerd door verschillende nor-
malisatie-instellingen. Aan deze nieuwe Ethernet-versies 
wordt ook veel belangstelling besteed in automatiserings-
technologie, aangezien SPE voldoet aan de eisen voor 
industriële communicatie in het digitaliseringstijdperk. 
De overdrachtssnelheden van 10 Mbit/s met een over-
drachtslengte van 1.000 m tot 1 Gbit/s met een over-
drachtslengte van 40 m tot 100 m zijn volledig geschikt, 
zelfs voor geavanceerde sensoren. Scanners en camera's 
voor monitoring of voor het detecteren van het type en 
de locatie van een component kunnen ook continu via 
Ethernet in het netwerk worden geïntegreerd. Door de 
haalbare reactietijden zijn zelfs TSN-toepassingen (Time-
Sensitive Networking) mogelijk. Een ander groot voordeel 

Afbeelding	1.	De	versie	met	vier	kamers	om	vier	SPE-aansluitingen	
te	realiseren	via	één	connector.
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van SPE is de mogelijkheid om de aangesloten randappa-
ratuur via PoDL (Power over Data Line met een vermo-
gen van 60 W) van stroom te voorzien. Bovendien opent 
PoDL mogelijkheden voor SPE in potentieel explosieve 
omgevingen. Dit betekent dat SPE ook aantrekkelijk is 
voor procestechnologie. Er zijn dus vrijwel geen toepas-
singen waarvoor deze standaard geen nieuwe impuls geeft. 
SPE voldoet dus aan de fundamentele eisen van IoT- en 
Industry 4.0-applicaties.

Standaardisatie
Op basis van deze voordelen hebben gerenommeerde 
experts uit de connectorindustrie, automatiseringstechno-
logie en de kabelindustrie de krachten gebundeld om inter-
nationale standaarden voor deze technologie te ontwikke-
len. Dit toont duidelijk het belang van normalisatie aan, 
aangezien interoperabiliteit, en dus het succes op lange ter-
mijn van SPE, alleen kan worden gegarandeerd door mid-
del van internationale normen.
Weidmüller ondersteunt connectorontwikkeling voor de 
IEC 63171-2-variant voor IP20-omgevingen en de IEC 
63171-5-variant voor IP67-omgevingen. Met een focus 
op doorsneden in het bereik AWG 26 - AWG 22 kan een 
uiterst gebruiksvriendelijk portfolio worden opgebouwd - 
met M8-connectoren. Dit geldt zowel voor vrije connecto-
ren op de kabel als voor de vaste variant op de behuizing. 

Een volgend voordeel van de Weidmüller-oplossing zijn 
de aanzienlijk verbeterde HF-prestaties in vergelijking 
met concurrerende producten, wat betekent dat de beka-
beling in de toekomst ook aan nog hogere prestatie-eisen 
zal voldoen.
Een ander voordeel van de door Weidmüller ontwik-
kelde oplossing is dat de verbindingssystemen volgens 
IEC 63171-2 (IP20-omgeving) en IEC 63171-5 (IP-67-
omgeving) dezelfde opbouw hebben. Beide zijn dus vrij 
te combineren. 
Op basis van de normen hebben de ontwikkelaars de 
belangrijkste eigenschappen vastgesteld voor SPE-
connectoren die op machineniveau worden gebruikt om 
aan alle vormen van industriële toepassing te voldoen. 
Aanvankelijk is het productgamma breed, hoewel dit niet 
een overvloed aan verschillende componenten betekent, 
maar componenten die zo veelzijdig mogelijk te gebrui-
ken zijn. 

Een ander punt is de onbeperkte geschiktheid voor de 
industrie, die een robuust vergrendelingsmechanisme 
omvat zoals het geval is met RJ45-connectoren. De uit-
trekkracht is minimaal 50 N. Ook moeten alle componen-
ten ook eenvoudig in het veld te monteren zijn. Typische 
essentiële technische gegevens die werden gedefinieerd, 
waren bekabeling in het AWG 26 - AWG 22-bereik, een 
industriële diëlektrische sterkte van 2,25 kV DC. Ook bij 
extreme toepassingen op machineniveau moet de elek-
trische en mechanische aansluiting gegarandeerd zijn. 
Een flexietest volgens IEC 60998-2-X levert hiervoor het 
bewijs. Als onderdeel van deze test wordt de kabel niet 
alleen getest op axiale belasting, hij wordt ook verticaal 
belast. Dit simuleert de belastingen waaraan de kabel bij-
voorbeeld wordt blootgesteld op een robotarm.

Omdat er in veel Industry 4.0-toepassingen vrijwel geen 
plaats is voor bekabeling, moet het ontwerp compact blij-
ven. Met een spoed van 7,62 mm is de door Weidmüller 
ontwikkelde versie slechts half zo groot als een RJ45-
connector. Dit betekent dat er twee Single Pair Ethernet-
poorten kunnen worden geïnstalleerd in de ruimte die 
wordt ingenomen door een RJ45 PCB-connector, waar-
door de poortdichtheid wordt verdubbeld.
Een volgende groep eisen kan worden samengevat onder 
Performance/Future Sustainability. Deze punten gaan 
samen omdat ze flexibiliteit in termen van snellere over-
drachtssnelheden bij verdere ontwikkeling garanderen 
en ook de uitbreiding van bestaande installaties moge-
lijk maken. De connector biedt daarom in alle opzich-
ten investeringszekerheid. Dit wordt gegarandeerd door 
onder meer hoge TCL (Transverse Conversion Loss) en 
goede RL (Return Loss). Het retourverlies beschrijft het 
impedantiegedrag tussen de connector en de socket. Een 

hoog retourverlies zorgt voor een optimale gegevensover-
dracht naar de interface. De TCL beschrijft de connec-
torsymmetrie. Optimale symmetrie minimaliseert externe 
interferentie en is daarom een belangrijk kenmerk voor 
robuuste industriële omgevingen. De connector is ook 
geschikt voor gebruik in Multi-Gig-toepassingen (2,5, 5, 
10 Gigabit), omdat hij is ontworpen voor gegevensover-
drachtsnelheden tot 4,0 GHz. Deze opbouw biedt dus 
een oplossing voor overdrachtssnelheden van 10 Mbit tot 
10 Gigabit, van sensor tot cloud.

Vierkameroplossing
Naast de connector voor een enkele kabel zoals hier-
voor beschreven, is Weidmüller ook van plan om een 
versie met vier kamers op de markt te brengen die kan 
worden gebruikt om vier SPE-aansluitingen te realiseren 
via één connector (afbeelding 1). De plaatsing van con-
tacten zorgt voor ideale elektrische eigenschappen. De 
contactparen staan loodrecht op elkaar en minimaliseren 
interferentie tussen de individuele kabels. Het extra afge-
schermde kruis vermindert de resterende interferentie. 
Dankzij dit extreem compacte ontwerp zijn vier Single 
Pair Ethernet-poorten mogelijk in de installatieruimte 
van een RJ45-connector.

De juiste kabel
Standaardisatie gaat natuurlijk ook over bekabeling. 
Fabrikanten ontwikkelen momenteel lichtere, dunnere 
en kosteneffectievere kabels waarmee meer Ethernet-
kanalen in bestaande kabellijnen mogelijk zijn, terwijl 
PoDL wordt ondersteund en gegevens en stroom over 
afstanden tot 1.000 m kunnen worden overgedragen. Ze 
onderscheiden zich ook door een grotere bandbreedte en 
robuustheid tegen elektromagnetische interferentie. Dit 
zal in de toekomst een bekabeling en netwerkstandaard 
mogelijk maken die kan communiceren met elke sensor of 
actuator terwijl deze van stroom wordt voorzien. Net als 
de connectoren moeten ook de kabels robuust genoeg zijn 
voor industrieel gebruik. Typische voorbeelden zijn een 

kleinere buigradius voor installaties waar er een tekort aan 
ruimte is, evenals de eerder genoemde flexietest.

Impulsen uit de auto-industrie
Laten we tot slot eens kijken naar de laatste ontwikke-
lingen uit de auto-industrie, de oorspronkelijke initiatief-
nemer van SPE. Deze sector stimuleert ook de norma-
lisatie. Ethernet-systemen worden in toenemende mate 
geïnstalleerd in de huidige voertuiggeneraties. Verdere 
innovaties op het gebied van rijhulpsystemen, zoals 
Lidar, beeldschermen met hoge resolutie, autonoom rij-
den, 4K-camera's en infotainment kunnen alleen worden 
gerealiseerd door netwerkbesturingen en sensoren. De 
ontwikkeling van het automotive Ethernet heeft geresul-
teerd in twee officiële IEEE-standaarden: 100BASE-T1 
(100 Mbit/s gebaseerd op BroadR-Reach-technologie) en 
1000BASE-T1 (1 Gbit/s). In wezen was dit gericht op 
het definiëren van grenswaarden voor de connector- en 
kabelcomponenten, evenals bijbehorende meetmethoden 
op basis van de vereisten van het hele kanaal dat was gede-
finieerd in de IEEE-standaard.               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Single Pair Ethernet' 

www.weidmueller.com

Auteur: Simon Seereiner, Weidmüller
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Voor bedrijven die de OT-systemen van de 
productievloer willen koppelen aan hun 
IT-systemen, biedt Mitsubishi Electric een pas-
sende oplossing. MELIPC is een edge compu-
ting-oplossing die verdere optimalisering van 
preventief onderhoud en kwaliteitscontrole 
mogelijk maakt door realtime data-analyse en 
directe terugkoppeling naar de operator. Met 

behulp van de MELIPC-oplossing kunnen de 
productiekwaliteit en productiviteit worden 
verhoogd in sectoren zoals de automobielin-
dustrie, de voedings- en drankenindustrie en 
de life sciences. De real-time processoftware 
biedt lokale diagnose, voorspellende feedback 
en visualisatie voor analyses van processen op 
de productievloer. Analyse-algoritmen voor 
voorspellend onderhoud en kwaliteitscon-
trole zijn geïntegreerd in de MELIPC-serie. 
Bij continue-productietoepassingen kan deze 
oplossing de processen zowel optimaliseren als 
aanpassen aan variabele factoren. De efficiën-
tie hiervan wordt verhoogd door het genere-
ren van een realtime voorspellend model, dat 
op basis van nieuwe eisen vanuit het proces 

kan worden bijgewerkt en verfijnd. Zo kun-
nen bijvoorbeeld verpakkingsmachines in de 
voedings- en drankenindustrie problemen 
voorspellen en fouten voorkomen, en zo de 
kwaliteit verbeteren. De MELIPC-oplossing 
kan aan de hand van kunstmatige intelligen-
tie afwijkingen in de machinestatus in realtime 
detecteren. Gedetailleerde statusinformatie 
wordt teruggemeld naar het automatiserings-
niveau, zodat machine-operators vroegtijdig en 
pro-actief aanpassingen kunnen doorvoeren of 
onderhoud kunnen uitvoeren.                       •
Mitsubishi Electric Europe BV
(0297) 250 350
https://nl3a.mitsubishielectric.com/

Edge computing-oplossing voor slimme fabrieken Speed Controller voor 
platte motoren

De BXT-serie borstelloze DC-servomotoren 
is uitgebreid met een geïntegreerde Speed 
Controller met passende diameter. Deze geïn-
tegreerde controllers voegen slechts 6,2 mm 
toe aan de lengte van de motor. De Speed 
Controller is volledig geïntegreerd in de stevige 
motorbehuizing. De motoren zijn gebaseerd 
op de Faulhaber SC-technologie en kunnen 
met de Motion Manager (versie 6.6 of hoger) 
snel, eenvoudig en comfortabel in gebruik 
worden genomen. De Speed Controller wordt 
aangesloten via een zesaderige platte kabel. 
Optioneel zijn alternatieve connectoren ver-
krijgbaar. De Speed Controller kan worden 
gecombineerd met BXT-motoren 2214...BXT 
H, 3216...BXT H en 4221...BXT. Een combi-
natie van een BXT H-motor met geïntegreerde 
Speed Controller is een ideale oplossing als 
een nauwkeurige toerentalregeling vereist is 
in een bijzonder kleine inbouwruimte, terwijl 
de motor ook een hoog koppel moet kunnen 
leveren. Typische toepassingen voor deze com-
binatie zijn pompen, handgereedschappen, 
machinebouw, laboratoriumautomatisering en 
industriële automatisering.                             •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Smoorspoel voor 
audioversterkers

Met de WE-HIDA introduceert Würth 
Elektronik een opslagsmoorspoel die is geop-
timaliseerd voor klasse D-versterkers. De 
spoel, die geschikt is voor grote stromen, 
wordt gekenmerkt door lage kernverliezen, 
zeer lage DC-weerstanden (2,5...14,8 mΩ) en 
hoge verzadigingsstromen. De WE-HIDA is 
niet alleen verkrijgbaar als enkele spoel, maar 
ook in 2-in-1 behuizing voor compacte BTL-
toepassingen. Om de laagst mogelijke totale 
harmonische vervorming in audiotoepassin-
gen te bereiken, zijn de zelfinductiewaarden 
van de spoelen zodanig gekozen dat ze bij de 
meest voorkomende filtertopologieën passen. 
De spoelen (voor conventionele through-
hole montage) worden aangeboden in diverse 
behuizingen en in verschillende versies met 
verzadigingsstromen van 6,5 A tot 58 A. Het 
werktemperatuurbereik is gespecificeerd als 
–40 °C tot +125 °C.              •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

http://murrelektronik.nl
http://printtec.nl
http://calpe.nl
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Normaal
Eind februari reed ons voetbalteam voor een trainings-
kamp naar Engeland. Wij hoefden nog niet in quarantaine 
en corona kroop in dat weekend Nederland binnen. Drie 
onbezorgde dagen met een bezoek aan een wedstrijd van 
Reading FC en slechts enkele biertjes. We hadden pittige 
discussies over onze voetbalclub en tijdens die gesprekken 
werd regelmatig ‘maar dat is normaal’ of ‘normaal gespro-
ken’ gezegd. Dat viel op, omdat één van de teamgenoten 
dan standaard ‘Maar ja, wat is normaal?’ aan de anderen 
vroeg.

Begin maart werd heel Nederland, net als de rest van de 
wereld, verrast door de pandemie. Ons land ging in een 
intelligente lockdown, waardoor een groot deel van ons 
zich opeens realiseerde dat er iets anders is. Er werd meer 
buiten gesport. Op de snelwegen was een gebrek aan 
files te constateren. Thuiswerken bleek makkelijker dan 
gedacht. In maart en april waren we enthousiast, creatief 
en visionair: er zou een reset komen. Men sprak over het 
‘nieuwe normaal’ en dat vond iedereen logisch.

In de overgang van april naar mei realiseerden wij ons alle-
maal dat een kapper toch wel handig is en de grote kroeg-
bazen wilden per se op 1 juni weer open. De klappen in 
de economie waren al zichtbaar en we vreesden zelfs voor 
onze vakanties. Toen we begin juni weer ‘normaal’ naar 
buiten mochten, was het de vraag wanneer de reset zou 
plaatsvinden. Dat gebeurde niet. Het was dringen in som-
mige winkels en er leek wel meer drukte dan voorheen 
te zijn. Daarbij zijn we bezorgd om de economie, onze 
banen en de toekomst. Iemand had mogen vragen: ‘Maar 
ja, wat is normaal?’.

Vanuit de politiek, media en deskundigen werd in april 
geroepen dat het overduidelijk was dat Europa zich 
teveel afhankelijk had gemaakt van productie uit China 
en India. Er ontstond behoefte aan lokale productie en 
vanuit FHI is dat onlosmakelijk verbonden aan een inte-
grale aanpak van een bedrijfsketen. Dat laatste betekent: 
werk intensief samen met alle onderdelen in een keten, 
waardoor deskundigheden en kwaliteiten voor het geheel 
ingezet worden. Dus niet voor de optimalisatie van een 
deel (maar voor de hele keten). Je zou het een intelligente 
open-up kunnen noemen.

Op het gebied van elektronica is een dergelijke samenwer-
king te zien rond ASML en binnen andere industrieën is 
deze aanpak ook denkbaar. Dat mag wat mij betreft ook 
het ‘nieuwe normaal’ zijn: door deskundige samenwerking 
mooie technologische producten maken. Door kwaliteit 
onafhankelijk zijn.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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machine-interface. Hij wordt erg vaak 
geactiveerd (tot twee miljoen schakelcycli 
per jaar zijn heel gewoon voor installaties 
die volcontinu in bedrijf zijn) en vormt een 
belangrijke veiligheidsfunctie, omdat ope-
rators hem niet alleen gebruiken om een 
persslag te activeren, maar ook om er een 
te stoppen. Als onderdeel van de GF/GFS-
serie heeft Steute een drietraps veiligheids-
voetschakelaar ontwikkeld. Kenmerken 
van deze schakelaar zijn een hoge mate van 
stabiliteit bij een geringe pedaalhoogte. De 
nieuwste generatie draadloze veiligheids-
voetbedieningen maken een kabelver-
binding met de afkantpers overbodig. Ze 
communiceren in plaats daarvan via het 
intrinsiek veilige draadloze protocol sWave 
2.4 GHz-safe. Gegarandeerd stabiele reac-

tietijden van minder dan 100 ms kunnen 
onafhankelijk van andere draadloze appa-
raten die binnen dezelfde frequentieband 
actief zijn, worden gerealiseerd. Kabelvrije 
signaaloverdracht biedt de operator per-
manent meer bewegingsvrijheid en een 
optimaal ergonomisch comfort. Ook is er 
geen sprake meer van slijtage van de kabels, 
waardoor de voetschakelaars optimaal 
beschikbaar zijn. De draadloze veiligheids-
voetschakelaars met maximaal drie pedalen 
kunnen worden gebruikt in toepassingen 
tot Performance Level e en SIL 3.             •
forTop automation &  
energycontrol BV
(0522) 466 688
www.4top.nl

Draadloze veiligheids-voetbediening

Voor afkantpersen en 
andere vorm- en buigma-
chines is de voetbediening 
de belangrijkste mens/

Inductieve sensoren zijn nog steeds de eerste 
keuze voor het detecteren van metalen objec-
ten. Traditionele inductieve naderingssenso-
ren hebben echter één ding gemeen: als de 
afstand tot het dempingselement toeneemt, 
wordt de sensor gevoeliger voor het detec-
tieobject en beïnvloedt het metaal rondom 
de sensor de schakelafstand. De Active 
Shielding Technology van Pepperl+Fuchs 
lost dit probleem op. Voor het eerst geïnte-
greerd in de VariKont-serie, maakt de nieuwe 
technologie grote schakelafstanden moge-
lijk, ongeacht de installatieomstandigheden. 
Dit vereenvoudigt het ontwerp van appara-
tuur en bespaart tijd en geld. Inductieve sen-

soren met Active Shielding-
technologie detecteren 
actief de installatiesituatie 
en garanderen een constante 
schakelafstand, ongeacht 
de installatiesituatie en het 
omringende materiaal. Ze 
zijn verkrijgbaar in versies 
met grote schakelafstanden 
van 30 mm voor inbouw-
montage en 50 mm voor 
opbouwmontage. Beide 
modellen zijn eenvoudig te 
installeren en maken grote 
afstanden tot het detectie-

object mogelijk. De verstelbare sensorkop 
is uitgerust met LED's op de hoeken die 
vanuit elke richting zichtbaar zijn. Hierdoor 
kunnen statuscontroles vanuit elk perspec-
tief worden uitgevoerd.               •

Pepperl+Fuchs BV
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.com

Inductieve sensor met actieve afscherming

Met de H-Track introduceert Axis & 
Stuifmeel lineaire actuatoren die de beste 
eigenschappen van elektrische en hydrau-
lische lineaire aandrijvingen combineren. 
Elektrische systemen winnen steeds meer 
terrein, en dat geldt zeker voor de nieuw-

ste H-Track. Nog niet eerder waren met 
elektrisch aangedreven actuatoren krachten 
tot 21.350 N en snelheden tot 100 mm/s 
mogelijk bij een uiterst compacte behuizing. 
De H-Track elektro-hydraulische actuatoren 
zijn ideaal voor toepassing in mobiele sys-
temen zoals landbouwvoertuigen, sneeuw-
schuivers, veegwagens, maaiers, patiënten-
liftsystemen en dergelijke. Bij zwaar gebruik 
zijn hydraulische actuatorsystemen nog vaak 
in het voordeel boven puur elektrische line-
aire aandrijvingen. Maar door beide tech-
nieken in één uiterst compacte behuizing 
te combineren, is bij de Thomson Warner 
H-Track componenten duidelijk sprake van 
het beste van twee werelden. De actuatoren 

zijn voorzien van een ener-
gie-efficiënte DC-motor die 
een interne hydropomp aan-
drijft waarmee de hydrauli-
sche cilinder van energie 
wordt voorzien. Het vloei-
stofreservoir en de kleppen 
zijn in de stevige aluminium 
behuizing geïntegreerd, 
resulterend in een uitermate 
energiedichte en compacte 
lineaire aandrijving.           •
Axis & Stuifmeel
(0182) 647 070
www.axis-stuifmeel.nl

Elektro-hydraulische aandrijving

Door de evolutie van huis-
houdelijke apparaten, de 
opkomst van het IoT en 
het ‘smart home’ concept is 
de veiligheid van huishou-
delijke apparaten belang-
rijker dan ooit. Apparaten 
die ooit relatief eenvoudig 
waren, bevatten nu diverse 
voedingen en elektroni-
sche componenten die gra-
fische displays, draadloze 
communicatie, software-
interfaces en andere func-
ties mogelijk maken en die 
allemaal een impact heb-
ben op de algehele veilig-
heid van het product. Met 

de LD05-23BxxR2 serie biedt Mornsun 
een efficiënte en breed inzetbare oplossing 
voor huishoudelijke applicaties. Naast deze 
5-W-voedingsmodule zijn er modellen met 
vermogens van 3 W, 10 W, 15 W en 20 W. 
De afmetingen van de 5-W-modellen bedra-
gen slechts 25,4 x 25,4 mm. De compacte 
modules zijn geschikt voor toepassing in 
slimme meters, keukenapparatuur, klimaat-
regeling zoals duurzame verwarming en koe-
ling en andere IoT-toepassingen in huiselijke 
omgeving. De voedingsmodules hebben een 
breed ingangsbereik van 90...305 VAC of 
100...430 VDC en zijn verkrijgbaar met uit-
gangsspanningen van 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 
15 V en 24 V. Het brede temperatuurbereik 
van –40 °C tot +85 °C in combinatie met 
het hoge rendement en het lage stand-by 

verbruik van slechts 0,1 W zorgt voor een 
betrouwbare oplossing. Daarmee zijn de 
voedingsmodules ook geschikt voor toepas-
singen buitenshuis waar grotere tempera-
tuurschommelingen voorkomen.               •
Elipse NV
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

AC/DC-modules voor printmontage
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Voor automotive toepassingen introduceert Rohm een 4-kanaals 
lineair LED-driver-IC met ingebouwde MOSFET, ideaal voor 
LED-achterlichten, mistlampen en richtingaanwijzers. Het 
gebruik van automotive-grade LED-lampen neemt dankzij de 
daarmee haalbare energiebesparing en ontwerpflexibiliteit steeds 
meer toe, terwijl ook het aantal lampen en de helderheidsniveaus 
daarvan aanzienlijk toenemen. Autofabrikanten verlangen een-
voudigere schakelingen voor achter- en kentekenverlichting om 
de kosten te verlagen en de ontwikkeltijd te verkorten. Om aan 
deze wensen te voldoen ontwikkelde Rohm zijn jongste genera-
tie LED-drivers, de BD183x7EFV-M serie (BD18337EFV-M / 
BD18347EFV-M), die over een gepatenteerde thermische dis-
sipatie beschikken en de regeling van individuele LED's moge-
lijk maken. Om het printoppervlak te minimaliseren, worden 
uitvoerkanalen samengevoegd in één enkele terminal, waar-
door een 4-kanaals high-output (150 mA/kanaal) driver in een 
compacte 16-pins behuizing mogelijk wordt. Verder maakt de 
individuele LED-controlefunctie het mogelijk om LED-lampen 
met verschillende specificaties met één driver aan te sturen.     •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Lineaire LED-driver voor 
automotive toepassingen

Gegevensbewaking op afstand

Machinebouwers kunnen met LogTunnel van B&R een perma-
nente verbinding tot stand brengen met installaties en machines 
in het veld. Gegevens van machines over de hele wereld kun-
nen zo op een centrale locatie worden gearchiveerd. Eventuele 
onregelmatigheden in de prestaties kunnen vroegtijdig worden 
opgespoord om de maximale beschikbaarheid te garanderen. 
LogTunnel is een onderdeel van de Secure Remote Maintenance-
oplossing van B&R. Met Secure Remote Maintenance kan men 
overal ter wereld fabrieken en machines controleren. Indien 
noodzakelijk kan men zelfs de controle overnemen alsof men ter 
plaatse aanwezig is. Door middel van doorlopende datalogging 
stelt LogTunnel de gebruiker in staat om defecte componenten 
vroegtijdig te detecteren en zo service-intervallen te optima-
liseren. Installatie is eenvoudig: het is een kwestie van ‘slepen 
en neerzetten’ en vereist geen speciale IT-kennis. Een lopende 
LogTunnel-verbinding wordt niet verbroken wanneer een 
technicus gelijktijdig een verbinding maakt om onderhoud op 
afstand uit te voeren: het loggen blijft ononderbroken doorgaan. 
Machinegegevens worden opgeslagen op een centrale databa-
seserver, in de cloud of in een datacenter, waar ze beschikbaar 
blijven voor latere analyse.                               •

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

In de Compact-S-serie PLC’s van B&R is een nieuw 
model verkrijgbaar met 512 MB RAM en 2 GB intern 
flash-geheugen. Dit geeft de X20CP0484-1 meer dan 
tweemaal de RAM-capaciteit van eerdere modellen uit de 
Compact-S-serie. Het nieuwe model is ideaal voor toepas-

singen waar hoge eisen aan geheugen en prestaties worden 
gesteld. Met een breedte van slechts 37,5 mm (inclusief 
voeding) is de X20CP0484-1 onderdeel van het compacte 
PLC-portfolio van B&R. Met Ethernet, Powerlink, USB 
en RS232 biedt deze PLC tal van communicatie-opties. 
Optioneel is een CAN-interface beschikbaar. De PLC is 
onderhoudsvrij omdat er geen ventilatoren of batterijen 
aanwezig zijn. X20 I/O-modules kunnen rechtstreeks 
op de controller worden aangesloten. Het hele systeem 
bespaart veel ruimte in de schakelkast. Ondanks de kleine 
afmetingen heeft de PLC-controller een ingebouwde voe-
ding voor zichzelf en de aangesloten I/O-modules. Er is 
dus geen extra voedingsmodule meer nodig.        •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03, www.br-automation.com

Compacte PLC

http://glyn.com
http://prokorment.nl
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De voordelen van de klimaatverandering
(Of: “Hoe een uitlaatsysteem een basis kan zijn voor het geloof in reïn-
carnatie”)

Kunt u ook zo van de natuur en het mooie weer genieten? Dankzij het veranderende kli-
maat zijn we dit jaar gezegend met veel mooi weer. Door al dat mooie weer ging het er voor 
de plantjes wat slecht uitzien en verdroging ligt dan al snel op de loer. Tenminste wel in het 
oosten waar ik woon, zeg maar met Duitsland in mijn achtertuin. Hier, op de hogere gron-
den wordt pijnlijk duidelijk wat het betekent als het gebied geen watertoevoer kent maar 
alleen maar waterafvoer. Als het dan een tijdje niet regent en ook nog eens warm is hoor je 
als het ware het grondwater wegslurpen……

Gelukkig voor ons, en de plantjes, is er toch weer een weekje met regen, zeg maar noodweer 
voorbijgetrokken waardoor alles er op het moment van schrijven schitterend groen uitziet. 
Eigenlijk onbegrijpelijk hoe snel alles dan weer van geel naar groen kan veranderen.

Om daar nog lekker van te genieten ,voordat de voorspelde volgende hittegolf eraan komt, 
hebben we deze zondag een wandeling door het groen gemaakt.
Ondanks dat het aan deze kant van Nederland niet zo dichtbevolkt is als in het midden en 
westen van ons land voert onze route ons onvermijdelijk langs een enkele provinciale weg.
Waar we enkele weken geleden bij onze wandeling nog een voordeel van de lockdown, in 
de vorm van rustige wegen zagen bespeurden we nu de effecten van het intelligent uit lock-
down komen. De familie- en andere bezoeken zijn weer volop aan de gang waarbij ik een 
inhaaleffect niet uit wil sluiten.

Gelukkig lijkt het erop dat het verlagen van de snelheid op de autosnelwegen door de stik-
stof crisis, ja momenteel stapelen we crisis op crisis, als positief neveneffect heeft dat er op 
de provinciale wegen rustiger gereden wordt. Het kan natuurlijk ook aan het mooie weer 
en het lang binnen moeten blijven liggen. Misschien willen mensen weer meer genieten van 
een autoritje……

Juist in zo een setting valt de passage van een auto die met knallende uitlaat voorbij rijdt 
extra op. Dit luide voertuig trok echt mijn aandacht.
Stelt u zich het volgende beeld voor, een rustige provinciale weg, gelegen in het groen met 
kalm voorbij suizende auto’s. En ineens komt daar zo’n Amerikaanse pick-up  truck aan, een 
Ford of een Dodge, dat kon ik niet zo snel zien. Op zich een imposante auto….
Aan het kenteken was te zien dat deze nog erg jong was, misschien nog maar een half jaar 
oud.

Maar wat een verschrikkelijk lawaai, in eerste instantie dacht ik dat de uitlaat er onderuit 
lag, maar gezien de leeftijd leek me dat onwaarschijnlijk. Zou er dan bij de type goedkeuring 
van deze auto voor het geproduceerde lawaai andere normen gehanteerd worden? Op de site 
van RWS is daar niets over te vinden.
Maar gelukkig, Google helpt! Er blijkt een levendige handel te bestaan in zogenaamde 
sportuitlaten voor dit soort voertuigen. Met termen als: Mega stoer Amerikaans geluid, dik 
uitlaatsysteem met vol geluid, goedkope pick-up truck uitlaat en als uiterste een compres-
sorkit met uitlaatsysteem. Alles om maar met veel geluid op te vallen.

Waarom doet me dit denken aan mijn basisschooltijd toen wij met knijpers een karton-
netje tegen de spaken van het wiel aan klemden om bij het fietsen dat ratelende geluid te 
krijgen waarbij het, voor kinderoren dan, net leek of je groter en ouder was en daardoor 
echt meetelde?

Eigenlijk irriteerde ik me mateloos aan dit onzinnige lawaai van die patserbak, maar nu ik 
dit zo schrijf voel ik toch enig medelijden. De weg naar volwassenheid is kennelijk voor 
sommigen te lang om in maar één leven af te leggen.
Zo wordt dit dan wel een erg onverwacht argument voor reïncarnatie.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Het assortiment sensoren van Klemko is 
uitgebreid met onder andere een Dali-
aanwezigheidsmelder met uitgebreide instel-
mogelijkheden, alsmede een betaalbare en 
hoogwaardige high-bay aanwezigheidsmelder 
voor toepassing tot een hoogte van 15 meter. 
Gezien de toenemende vraag naar zwarte 
bewegingsmelders en verlichtingsarmaturen is 
ook een zwarte bewegingsmelder in het pro-
gramma opgenomen. De high-bay sensor kan 
tot 15 meter hoog worden gemonteerd en is 
ideaal voor toepassing in magazijnen, fabrie-
ken en andere logistieke locaties. De sensor 
is ontwikkeld voor plafondmontage (zowel 

opbouw als inbouw). Het detectieveld van de 
sensor heeft een bereik van 360° met een dia-
meter van 20 meter bij een montagehoogte 
van 15 meter. Het detectiebereik kan worden 
uitgebreid door een slave-sensor (maximaal 
10 stuks) aan te sluiten op een master-sensor. 
De sensor kan worden geprogrammeerd met 
een IR-afstandsbediening. De nieuwe Dali-
aanwezigheidsmelder is geschikt voor pla-
fond-inbouw. De tweekanaals aanwezigheids-
melder biedt uitgebreide instelmogelijkheden 
en is breed inzetbaar in bijvoorbeeld scholen, 
kantoren en winkels. Het detectieveld van de 
sensor heeft een bereik van 360° met een dia-
meter van 12 meter bij een montagehoogte 
van 2,5 meter.                •
Klemko Techniek BV
(088) 002 33 00
www.klemko.nl

High-bay sensor met groot detectiebereik

Voor een goede werking onder ruwe omstan-
digheden vertrouwen lucht- en ruimtevaart-
systemen op digitale en logische functies en 
schakelingen in motorregelsystemen, omge-
vingsafhankelijke regelingen, instrumenten 
en actuatoren die beschermd moeten wor-
den, zodat elk systeem continu kan werken, 
ongeacht piekspanningen veroorzaakt door 
bliksem, zonneactiviteit en elektromagne-
tische invloeden. Microchip heeft daarom 
zijn programma van piekspanning onder-
drukkende verticale arrays uitgebreid met 
de MDA3KP Transient Voltage Suppressor 
(TVS), een serie 3-kW-diodes met ver-
schillende screeningniveaus, polariteiten en 
kwalificatiestandaarden. Deze MDA3KP 
TVS-serie diode-arrays voorziet in een 
geïntegreerde multidiode oplossing. De 
spanning-afkappende componenten hebben 
de eigenschappen van een snel-reagerende 
avalanche breakdown diode (ABD) die over-
matige stroom rondom gevoelige componen-
ten afleidt. De MDA3KP TVS diode-arrays 
hebben meerdere testniveaus doorlopen om 
te garanderen dat ze voldoen aan alle denk-
bare eisen. Het diode-array (een verticaal 
geconstrueerde 8-diode, 16-pens behuizing 

voor oppervlaktemontage) maakt een effici-
ente layout mogelijk waarbij minder print-
ruimte nodig is en de vermogensdichtheid 
toeneemt. Beschikbaar in één- en tweerich-
tingsconstructie met afkapspanningen van 6 
tot 40 V bieden de componenten bescher-
ming tegen elektrostatische ontlading (ESD) 
en snelle elektrische piekspanningen (EFT) 
bij een piek/impuls-vermogensverhouding 
van 3000 W bij 10/1000 μs. Het tempera-
tuurbereik van de componenten loopt van 
–55 °C tot +150 °C.               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Diode-array voor piekspanningsonderdrukking

De JSY-serie magneetventielen van SMC is 
lichter en compacter dan conventionele ISO-
ventielen met een vergelijkbare flowcapaci-
teit. De JSY-ventielen worden bevestigd op 
een aluminium basisplaat of een modulaire 
kunststof basisplaat. Ze worden aangestuurd 
via een meerpolige connector of via veld-
bussystemen. Door het geringe gewicht is 
het massatraagheidsmoment laag. Daardoor 
kunnen de pneumatische componenten op 
robots verder van de rotatieassen of dichter 
bij bewegende onderdelen worden geplaatst. 
Zo kan een ventieleiland op een robot of 
portaalassensysteem dichter bij actuatoren 

zoals grijpers of cilinders worden geplaatst. 
Dit bespaart complexe slangverbindingen 
tussen ventieleiland en gebruiker. Door een 
nieuw ontwerp van de basisplaat kunnen 
grotere slangen op de JSY-modellen worden 
aangesloten dan voorheen. Omdat grotere 
slangdiameters bij een hoger debiet een lager 
drukverlies in de slang veroorzaken, kun-
nen aangesloten actuatoren meer perslucht 
ontvangen. Hierdoor worden bijvoorbeeld 
de cyclustijden aanzienlijk verkort. De com-
binatie van een hoog debiet, laag gewicht, 
compacte afmetingen en een korte schakel-
tijd bewijst zich vooral in zeer dynamische 
toepassingen, zoals in de verpakkings- of 
voedingsindustrie. Hier kunnen cyclustij-
den worden verhoogd en wordt tegelijker-
tijd installatieruimte bespaard. De JSY-serie 
bestaat momenteel uit drie modellen die ver-
krijgbaar zijn met of zonder plug-in.            •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

Compact ventiel met grote capaciteit
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De vraag naar slimme en ‘connected’ buil-
ding automation-oplossingen neemt gestaag 
toe. De mogelijkheden op het gebied van 
communicatie- en media-apparaten in de 
thuis- en werkomgeving zijn legio; wonin-
gen, commerciële gebouwen en industriële 
panden zijn steeds meer met elkaar verbon-
den. Hierdoor worden elektrische installaties 
ingewikkelder; bovendien moet de instal-
latie klaar zijn voor de toekomst. Dat alles 
is mogelijk met de nieuwe ComfortLine-

verdeelkasten van ABB, die flexibiliteit com-
bineren met meer installatiecomfort. De 
flexibiliteit is mede te danken aan de flens 
voor de kabeldoorvoer die 50% groter is dan 
gebruikelijk. Bovendien zijn de flensopenin-
gen consistent voor alle kasten uit de nieuwe 
ComfortLine-reeks zodat de installateur ook 
bij grotere kabelhoeveelheden profiteert van 
uniformiteit en een kortere installatietijd. 
Voor vereenvoudigde montage in het veld is 
de nieuwe serie verdeelkasten van ABB uit-
gevoerd met het Quick Mounting System: 
een nieuwe vergrendelingstechniek voor de 
montage van installatiedelen in de verdeel-
kasten. De delen kunnen daardoor vooraf 
worden samengesteld en op locatie met een 
enkele handeling worden ingeklikt en vast-
geschroefd. Ook voor het efficiënt en flexibel 
bedraden biedt de nieuwe ComfortLine een 
reeks opties zoals geïntegreerde horizontale 
en verticale bedradingskanalen, kabelinvoe-

Flexibele verdeelkasten
ren aan boven- en onder-
zijde van de kast en con-
tactbeveiliging aan beide 
zijkanten van de kast. De 
compacte wandverdelers zijn 
zo geconstrueerd dat het ver-
deelsysteem snel en eenvou-
dig kan worden uitgebreid. 
Tot het uitgebreide pro-
gramma accessoires behoort 
een koppelstuk waarmee 
kasten mechanisch op elkaar 
kunnen worden aangeslo-
ten. Voor een langdurige en 
gegarandeerde isolatiebevei-
liging kan worden gekozen 
voor een isolatieframe.  •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

De TNPU e3-serie ultra-precisie dunne-
film platte-chipweerstanden van Vishay is 
uitgebreid met weerstanden met een lagere 

temperatuurcoëfficiënt (tot ±2 ppm/K) in 
0603-, 0805- en 1206-behuizing. De Vishay 
Draloric TNPU e3-serie biedt uitstekende 
langetermijn-stabiliteit – bijvoorbeeld een 
maximale weerstandsverandering van minder 
dan 0,05% gedurende 1.000 uur bij nomi-
naal vermogen – in combinatie met de bewe-
zen betrouwbaarheid van de TNPW e3-serie 
en een lagere TCR en geringere toleranties 
(tot ±0,02%). Deze unieke combinatie 
maakt de AEC Q200-gekwalificeerde weer-

Precisieweerstanden met lage temperatuurcoëfficiënt
standen bij uitstek geschikt 
voor toepassingen zoals ope-
rationele versterkercircuits 
en sensoren voor testen en 
meten, auto-, industriële, 
medische en telecommuni-
catieapparatuur.                 •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

De IE5+ synchroonmotoren 
van Nord Drivesystems zijn 
geschikt voor intralogistieke 
toepassingen als systeem-
oplossing met reductoren 
en omvormers van dezelfde 
fabrikant. De energiezui-
nige permanentmagneet-
synchroonmotor van de 
nieuwste generatie heeft 
aanzienlijk lagere verliezen 
dan de huidige IE4-serie. 
De gladde ventilatorloze 
motor realiseert zijn hoge 

efficiëntie (soms ruimschoots beter dan effi-
ciëntieklasse IE5) via een breed koppelbereik; 
de motor is een optimale keuze voor bedrijf 
in deellastbereik. De compacte IE5+ motor 
combineert een hoge vermogensdichtheid 
met kleinere inbouwmaten, en wordt in eer-
ste instantie geïntroduceerd met een bouw-
grootte voor een vermogensbereik van 0,35 
tot 1,1 kW met een continu koppel van 1,6 
tot 4,8 Nm en snelheden van 0 tot 2100 rpm. 
Directe motorbevestiging en NEMA- en 
IEC-motorbevestiging zijn beschikbaar. Een 
geïntegreerde encoder en een geïntegreerde 
mechanische rem zijn optioneel leverbaar.    •

Nord Aandrijvingen Nederland BV
(0252) 529 544
www.nord.com

Efficiënte motoren sparen kosten

www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl	is	de	website	voor	het	vinden	van	producten,	leveranciers	en	het	laatste	nieuws.	Met	de	wekelijkse	
nieuwsbrief	houdt	etotaal.nl	u	op	de	hoogte	van	het	actuele	nieuws.	Elke	week,	stelt	de	redactie	van	etotaal.nl	een	
nieuwsbrief	samen	met	nieuwe	produkten,	de	laatste	ontwikkelingen	uit	de	markt,	vacatures,	een	agenda	etc.	

U kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief via www.etotaal.nl

Lees  -TOTAAL ook digitaal
U	vindt	de	meest	actuele	uitgave	van	e-totaal,	in	elektronische	vorm,	op	onze	homepagina,www.etotaal.nl.		
Als	aanvulling	op	de	dagelijkse	nieuwsmeldingen.	De	elektronische	editie	is	gemakkelijk	leesbaar	en	overzichtelijk	
in	gebruik.	U	scrollt	eenvoudig	door	de	verschillende	artikelen	en	via	actieve	hyperlinks	kunt	u	direct	contact	maken	
met	de	verschillende	leveranciers.	Ook	de	advertenties	zijn	"actief",	waardoor	u	met	deze	adverteerders	ook	direct	in	
contact	kunt	komen.

Meld uw bedrijf nu gratis aan op de leveranciersgids van www.etotaal.nl
Een	belangrijke	pijler	van	de	website	etotaal.nl	is	de	leveranciersgids.	Hier	vindt	men	een	uitgebreid	overzicht	
van	leveranciers	in	de	markt.	Deze	bedrijven	kunnen	snel	gevonden	worden	via	het	handige	zoeksysteem.	
Naast	bedrijfsnaam	en	adresgegevens	wordt	elk	bedrijf	in	de	leveranciersgids	automatisch	gekoppeld	aan	alle	
artikelen	die	bij	het	betreffende	bedrijf	horen.	Zo	weet	men	direct	wat	het	laatste	nieuws	van	dit	bedrijf	is.																							
	 	 													
Zorg dat de gegevens van uw bedrijf ook vermeld worden in de leveranciersgids. 
Ga naar www.etotaal.nl, knop leveranciersgids, om uw bedrijf gratis aan te melden. 
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