
Elektronica
Deze ARM cortex-M4 
microcontrollers mun-
ten uit door een uiterst 
gering stroomverbruik, 
maar zijn dankzij veel 
geheugen krachtig 
genoeg voor veeleisende toepassingen

Elektrotechniek
Met deze decentrale 
voedingseenheden 
kunnen verliezen in 
lange kabels worden 
voorkomen en kunnen 
systemen eenvoudig 
worden opgebouwd en onderhouden
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Arduino Portenta H7
Een microcontroller-bord met de eigenschappen van een 
Arduino, maar dan voor professionele toepassingen

Batterijen en IoT-apparaten
In het kader van onze rubriek over energietechniek, deze 
maand een bijdrage over het bepalen van de levensduur  
van batterijen in IoT-applicaties

elektronica

elekrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering
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IoT-meetsysteem in de cloud
Keller heeft met haar KOLIBRI Cloud een systeem ontwikkeld om snel  
en eenvoudig meetdata van draadloze sensoren in de cloud te krijgen. 8

Datacommunicatie
Met deze modulaire 
switches kunnen 
industriële netwerken 
worden gerealiseerd 
die schaalbaar, flexibel 
en vooral bedrijfszeker 
zijn

14

Sensoren, meetsystemen en appendages

http://sigmacontrol.eu
https://www.marktechnical.nl
https://www.top-electronics.com
http://www.adelco.nl
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http://maptools.nl
http://cnrood.com
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Getikt of getokt?
Ben ik te oud? Snap ik daarom niet wat 
TikTok is?  We hebben toch immers 
YouTube met allerhande verstandige 
video’s over bijvoorbeeld elektronica 
en elektrotechniek en voor de jongeren 
onder ons zeer leerzame filmpjes, bijvoor-
beeld over hoe je een fietsband moet plak-
ken. Heb ik dan nog een video-platform 
nodig vol met rare dansjes en mensen die 
de meest wonderlijke kapriolen uithalen? 
Echt niet!

Wat ik in ieder geval wel begrepen heb, 
is dat de jeugd van vandaag de dag wel 
snapt wat je met TikTok moet doen. Op 
het Jeugdjournaal zag ik een aantal blije 
grootgebruikers van dit medium voor-
bij komen waaronder een meisje van 
nog geen tien die vertelde dat het leven 
toch echt wel heel erg saai zou wor-
den als TikTok verboden wordt. Dat is 
namelijk waar het op dit moment om 
draait. In India is dit door een Chinese 
firma gebouwde platform al verboden 
en Donald Trump wil hetzelfde voor de 
VS. Oorzaak van alle commotie is het 
feit dat TikTok heel veel data opslaat van 
de gebruikers. Alle vrienden en alle film-
pjes die men leuk vindt, worden samen 
met nog veel meer gegevens keurig netjes 
opgeslagen. Zelfs de locatie van de gebrui-
ker wordt om de 30 seconden vastgelegd. 
De Westerse wereld is hier niet blij mee 
en denkt dat hier dezelfde problematiek 
speelt als bij Huawei en 5G. Ik vraag mij 
alleen af waarom China graag basisschool 
leerlingen wil volgen. Bij deze gedachte 
krijg ik hele rare associaties. 

De Chinese overheid heeft in ieder geval 
onlangs wel een wet aangenomen die 
moet voorkomen dat Chinese bedrijven 
niet zomaar aan het buitenland verkocht 
mogen worden. Daarvoor is vanaf nu toe-
stemming nodig. TikTok kan daardoor 
niet zomaar aan de Amerikanen verkocht 
worden.

Deze nieuwe Chinese wet zal voor velen 
een reden zijn om aan te nemen dat er 
daadwerkelijk iets aan de hand is. Over 
het algemeen ben ik niet iemand die als 
een kip zonder kop achter de waanideeën 
van een ander aanrent, maar in dit geval 
ben ik toch echt geneigd om te zeggen dat 
er meer aan de hand is dan alleen stomp-
zinnig getok in dit getikte kippenhok.

Ewout de Ruiter

Er wordt de laatste jaren veel geschreven over data-analytics, 
Articifial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) in de 
industrie, maar van een grootschalige inzet van die techno-
logie is momenteel nog geen sprake. In veel gevallen gaan 
‘AI-projecten’ niet veel verder dan traditionele business intel-
ligence, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van bestaande 
data. De analyse daarvan leidt vaak tot niet meer dan een 
‘good guess’ met het risico’s dat er verkeerde beslissingen 
genomen worden. Artificial intelligence en machine learning 
zijn volgens adviesbureau Mobiquity ‘disruptieve’ technolo-
gieën, die de manier van werken drastisch kunnen veranderen. 
Met name in de retail en de IT-industrie zijn ze al behoorlijk 
ingeburgerd. Artificial Intelligence is erop gericht om machi-
nes de menselijke intelligentie te laten evenaren. Machine 
Learning is een onderdeel van Artificial Intelligence dat 
momenteel de meest tot de verbeelding sprekende resultaten 
laat zien. Machine Learning heeft tot doel om IT-systemen 

automatisch te laten leren en te verbeteren op basis van erva-
ringen zonder dat deze systemen hiervoor expliciet gepro-
grammeerd worden. Vele bedrijven overwegen te investeren 
in AI en ML en het moment is volgens Mobiquity gunstig, 
want veel oude installaties maken plaats voor geavanceerde 
systemen, die gebruik maken van een hoogwaardige infra-
structuur voor datacommunicatie, sensoren en het Industrial 
Internet of Things. Bedrijven krijgen daardoor de beschik-
king over enorme hoeveelheden data, die door de traditionele 
data-analist niet meer handmatig verwerkt kunnen worden. 
Systemen voor data-analytics, digital twins, AI en ML kun-
nen al die data min of meer geautomatiseerd omzetten in 
betrouwbare informatie, scenario’s en voorspellingen, waarop 
beslissingen gebaseerd kunnen worden.                •
Mobiquity
https://mobiquity.com

Industrie kan profiteren van artificial 
intelligence en machine learning

Innovatie en productiviteitsverhoging vormen de belangrijkste 
uitdagingen en focuspunten voor bedrijven in de machine-
bouwindustrie. Uit de Smart Machine Industry Benchmark van 
Siemens Digital Industries Software blijkt dat 61 procent van 
de ondernemingen innovatie de hoogste prioriteit geeft. Vijftig 
procent zegt die noodzaak vooral bij de verhoging van produc-
tiviteit te zien. Daarnaast worden in het rapport Integraal grip 
op het machinebouwproces de belangrijkste uitdagingen voor 

Innovatie en productiviteit in de machinebouw
machinebouwers geduid en worden handvatten gegeven om digitale 
transformatie in deze sector te versnellen. Om te blijven innoveren en 
productiviteit te verhogen kunnen bedrijven niet om het gebruik van 
data heen. Door in een zogenaamde ‘closed loop’ alle gegevens in een 
proces te verzamelen kunnen producten en processen met gebruik van 
Artificial Intelligence (AI) geoptimaliseerd worden. ‘Holistic Digital 
Enterprises’ hebben deze closed loop in hun organisatie al in kaart 
gebracht en toegepast. De transitie naar een Holistic Digital Enterprise 
kent diverse strategische uitdagingen waar machinebouwers mee te 
maken hebben. De belangrijkste uitdagingen (en oplossingen) wor-
den door Siemens als volgt gedefinieerd: voorkomen van (data)silo’s – 
het is essentieel dat alle data voor iedereen beschikbaar is; maatwerk 
in massaproductie; standaardisatie en modularisatie – de overgang van 
Engineering-to-Order (ETO) naar Configuration-to-Order (CTO) kan 
daarbij essentieel zijn; snellere productontwikkeling met lagere kosten; 
onderscheidend vermogen creëren en behouden. De transitie naar een 
Holistic Digital Enterprise beperkt zich niet enkel tot het implemen-
teren van nieuwe technologie: het is ook een strategische keuze die het 
totale proces van inkoop tot service omvat.                •
Siemens Digital Industries Software
www.sw.siemens.com

Denk aan een elektronische schakeling – 
dan denkt u waarschijnlijk meteen aan 
een print (PCB): een stijve rechthoek 
met een karakteristieke groene kleur, met 
daarop kopersporen en een verbijsterend 
aantal erop gesoldeerde componenten. 
Maar betekent het toevoegen van elek-
tronische functionaliteit automatisch dat 
een printplaat moet worden gebruikt, en 
er dus een onbuigzame print aan het 
product moet worden gehangen? De 
opkomst van 3D-elektronica suggereert 
dat dit niet (altijd) nodig is. In plaats van 
de elektronica apart op een print onder 
te brengen, omvat 3D-elektronica in 
plaats daarvan de integratie van elektro-
nische functionaliteit in of op het opper-

vlak van objecten. Antennes en eenvou-
dige geleidende verbindingen worden al 
geruime tijd op het oppervlak van spuit-
gegoten kunststof objecten aangebracht; 
echte 3D-elektronica ondergaat uitge-
breide innovaties met nieuwe materia-
len, metallisatie- en productiemethoden. 
Het nieuwe rapport van IDTechEx, 3D 
Electronics 2020-2030: Technologies, 
Forecasts, Players, biedt een uitgebreid 
overzicht van alle benaderingen van de 
3D-elektronica op basis van vraagge-
sprekken met grote spelers op dit gebied. 
De voor- en nadelen van elke benadering 
worden voor diverse toepassingen tegen 
elkaar afgewogen, met talrijke case stu-
dy's die laten zien hoe de verschillende 

3D-elektronica – een alternatief voor printplaten?

fabricagetechnieken worden ingezet in de automotive 
sector, bij consumentengoederen en voor medische 
hulpmiddelen.                  •
www.IDTechEx.com/3DElec

http://inrato.com
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Kennis zonder drempels
De tijd van vernieuwing en uitdagingen is aangebroken. Een tijd waarin 
je mag experimenteren, een tijd waarin fouten gemaakt mogen worden. 
En een tijd waarin je misschien wel andere dingen moet doen dan je 
voorheen deed. Het veranderen van aangeleerd gedrag is één van de moei-
lijkste aanpassingen voor een mens. Wist u dat het gemiddeld zes weken 
duurt voordat nieuw gedrag een gewoonte wordt?

Hierbij speelt een rol dat de mens bang is voor verandering en onzeker-
heid. Liever spelen we elke dag hetzelfde riedeltje af. Maar dat was de 
afgelopen maanden geen optie. Alle planningen zijn overhoop gegooid, 
zowel privé als zakelijk. We leren onszelf herontdekken, stapje voor stapje 
adopteren we nieuwe zaken als normaal. Daarnaast kiezen we paden in te 
slaan die we vooraf nooit hadden kunnen bedenken.

Snelle dataconnecties en softwaretools maken het mogelijk om zelfs 
draadloos gebruik te maken van video calls met grote groepen. Tien jaar 
geleden ondenkbaar dat je in de auto met je mobiele telefoon aansloot bij 
een videoconferentie.

Gewoonlijk organiseren wij van FHI al meer dan vijftig jaar, tweejaarlijks, 
samen met de leden en andere deelnemers de WoTS. U heeft het vast 
vernomen in de vakmedia: “de vakbeurs World of Technology & Science 
en Industrial Processing wordt vanwege de overheidsmaatregelen t.a.v. de 
coronacrisis verplaatst naar 2021”. Voor u logisch maar voor de leden en 
wij als organisatie een enorm proces. Vanaf afgelopen februari zijn we er 
elke dag druk mee. Niet alleen dit fysieke evenement maar ook de rest van 
de fysieke evenementen als Industrial Ethernet, Industrial Cyber Security 
en Machinebouw kunnen fysiek niet doorgaan. 

Maar gezamenlijk hebben we gewerkt aan een alternatief zonder drem-
pels. In juni hebben wij de eerste online kennisweek gehouden omtrent 
Industrial Ethernet, met ruim tweehonderdvijftig unieke bezoekers een 
succes. In een week tijd werd u bijgepraat over één thema, Industrial 
Ethernet, vanaf de bank, op kantoor of (stilstaand!) in de auto.

Gezamenlijk met de deelnemende leden en een aantal eindklanten vanuit 
de praktijk bieden wij u een totaalprogramma aan, waarin u zelf een selec-
tie maakt uit de verschillende lezingen. In de live sessie is er ruimte voor 
vragen, feedback en discussie. Daarnaast kunt u de sessies terugkijken op 
elk gewenst moment. 

Bij interesse, ontvangt u van ons een uitnodiging met hierin het pro-
gramma. Per sessie kunt u zich aanmelden, waarna u op de geselecteerde 
tijd de sessie kunt bekijken. In het najaar hebben wij een volle agenda met 
verschillende thema’s; er zit vast een interessante kennisweek voor u bij:
• week 38 – IO-Link (vanuit PI Nederland, gefaciliteerd door FHI)
• week 39 – Servitization, Life Cycle Management & Predictive 

Maintenance
• week 40 – 5G in de Industrie
• week 41 – Industriële veiligheid
• week 44 – Industrial Cyber Security
• week 45 – PROFIweek (PROFIBUS, PROFINET & IO-Link) (gefa-

ciliteerd door FHI)
• week 46 – Food & Beverage
• week 47 – Auto ID
• week 48 – Waterstof
• week 49 – Machinebouw

Voor een uitgebreide omschrijving van deze kennisweken kunt u terecht 
op de website van FHI. Maar schrijf u vooral in op de nieuwsbrief zodat 
wij u op de hoogte kunnen houden van het programma.

Waar vijf jaar geleden een poging werd gedaan om een webinar te geven 
met drie bezoekers, is het vandaag de dag een groot succes. Ondernemen 
is een kwestie van timing en dat blijkt!

U kunt zich aanmelden via: 
https://fhi.nl/industrieleautomatisering/online-kennisweken-2020/

of scan de QR-code. 
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Kijk, luister en ervaar wat de wijzigingen zijn in de 
nieuwe NEN 1010 en wat dit voor u betekent.
NEN 1010 is de belangrijkste norm voor veilige 
installaties laagspanning. In oktober 2020 ver-
schijnt de nieuwe versie. De ruim 700 pagina’s van 
NEN 1010 zijn door de deskundige normcommis-
sieleden aangepast. Voor iedereen die wil weten wat 
de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent 
in de praktijk organiseert NEN op 10-10-2020 het 
online-event ‘NEN 1010 LIVE’. De sprekers zijn 
de betreffende leden van de normcommissie. Ook 
de veranderingen in de nieuwe NEN 4010 komen 
aan bod. Het online event is interactief. U kunt als 
deelnemer meedoen door het stellen van vragen, het 
beantwoorden van polls en door chat-opmerkingen. 
U volgt het online event vanaf uw eigen computer 
of laptop. De kosten voor het online bijwonen van 
'NEN 1010 Live' bedraagt € 75. Voor dit bedrag 
krijgt u: online event op 10 oktober 2020; voucher 
van € 50 voor het volgen van een NEN 1010- of 
NEN 4010-training in 2020/2021; online-vragen-
uurtje op 19 oktober. NEN 1010 Live is gratis voor 
leden van de normcommissie NEC 64 en leden van 
het platform NEN 1010. NEN 1010 Live duurt 
van 10:00 tot 12:00 uur.

In mei 2020 is er een aanvullingsblad bij NEN 
1010 verschenen vanwege de verwijzingen naar 
NEN 8012. Het herziene Bouwbesluit, dat 1 juli 
2020 is gepubliceerd, bevat eisen voor het gedrag 
van kabels en buisleidingen bij brand, eisen die 

afwijken van mogelijke uitkomsten van de huidige 
NEN 8012. Omdat het Bouwbesluit hierin leidend 
is, worden, in afwachting van de publicatie van een 
herziene NEN 8012, deze verwijzingen verwijderd 
met dit aanvullingsblad. De belangrijkste wijzigin-
gen in versie NEN 1010:2020: wisselen van bepa-
lingen tussen hoofdstuk 4 en 5; verwijzing naar 
NEN 8012 is verwijderd; alle Nederlandse bepalin-
gen zijn doorgelopen op relevantie en reden; onder-
werp overspanningsbeveiliging aangepast. Een 
nieuw hoofdstuk is NEN 1010-8: Energieaspecten. 
Hierin worden behandeld: energie-efficiency; pro-
sumer-installaties; beheer van prosumer-installa-
ties.

In oktober verschijnt ook een nieuwe NEN 4010. 
In deze versie is een aantal onderwerpen toege-
voegd en een aantal onderwerpen gewijzigd. Nieuw 
zijn: kleine medisch gebruikte ruimten; installaties 
op bouw- en sloopterreinen; eerste inspectie: om 
installateurs en andere partijen sneller op weg te 
helpen bij de eerste inspectie, is besloten om een 
praktische vertaling te maken van de voorschriften 
die in NEN 1010 staan. Dit onderwerp wordt een 
nieuw hoofdstuk in NEN 4010. Overige wijzigin-
gen: tekst van huidige norm nog een kritisch door-
genomen op onduidelijkheden; aanpassingen die in 
NEN 1010:2020 meegenomen worden, zijn ook in 
NEN 4010 overgenomen.              •

NEN
(015) 269 03 91
www.nen.nl

Nieuwe NEN 1010

Gedurende de laatste decennia zijn informatie- en 
communicatie-producten en audio-/videoapparatuur 
technologisch steeds meer naar elkaar toe gegroeid. 
Om deze reden is een nieuwe, gemeenschappelijke 
veiligheidsnorm ontwikkeld die de voorheen ver-
schillende normen verenigt onder een nieuwe naam: 
IEC/UL62368-1. Consumentenproducten moeten 
niet alleen voldoen aan functionele en prestatiege-
relateerde doelstellingen en eisen op het gebied van 
energie-efficiëntie en elektromagnetische compatibi-
liteit (EMC), ze moeten ook voldoen aan een groot 
aantal veiligheidseisen. Deze wettelijke vereisten zijn 
soms zeer complex. De nieuwe veiligheidsnorm IEC/
UL62368-1 is niet louter een samenvatting van de 

Nieuwe applicatiestandaard voor 
IT- en AV-apparatuur

twee oude normen. Hij is gebaseerd 
op de HBSE-principes (Hazard Based 
Safety Engineering) voor de fysieke 
bescherming van gebruikers van appa-
ratuur, en meet ook de effectiviteit van 
veiligheidsmaatregelen. De HBSE-
principes beschermen gebruikers door 
potentieel gevaarlijke energiebronnen 
en de mechanismen waarmee ener-
gie kan worden overgedragen op een 
gebruiker, te identificeren. Het stelt 
gepaste middelen voor om dit laatste 
te voorkomen – zowel bij normaal 
gebruik als wanneer het apparaat 
defect is. Hoewel de 62368-1-norm 
risicogebaseerd is, is er geen risicoana-
lyse zoals IEC 60601-1 nodig. Voor 
apparaatontwerpers is dit een belang-
rijke wijziging in de norm waarmee 
rekening moet worden gehouden voor 
toekomstige certificering.                   •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl



-TOTAAL   •   NUMMER 9 - 2020 7

 enieuws KORT NIEUWS

EVBox en The Mobility House gaan 
samenwerken om de nieuwe Vehicle-to-
Grid-technologie (V2G) van de grond 
te krijgen. Dit is een innovatie waarmee 
stroom teruggeleverd kan worden van de 
elektrische auto naar het elektriciteitsnet. 
Een voorbeeld van deze samenwerking is 
het project op het eiland Porto Santo in de 
archipel van Madeira, Portugal. 
www.evbox.nl

Het schone-energie-conglomeraat Koolen 
Industries heeft een meerderheidsbelang 
genomen in het mobiele-energieopslag-
bedrijf GreenBattery. GreenBattery levert 
schone, stille en duurzame alternatieven 
voor dieselgeneratoren op verschillende 
locaties zoals in de bouw, bij evenementen 
en wegwerkzaamheden en als back-up en 
noodvoorziening. 
www.koolenindustries.com

Het nieuwe distributiecentrum van Leuze 
is na een bouwtijd van slechts jaar in 
gebruik genomen. Het centrum is 4000 
m2 groot in de eerste uitbreidingsfase en 
omvat momenteel 40.000 containerplaat-
sen. Leuze is inmiddels begonnen met het 
uitwerken van een masterplan voor de ver-
dere ontwikkeling. Vanaf eind juli worden 
alle nationale en internationale klanten en 
dochterondernemingen van Leuze vanuit 
Unterlenningen bevoorraad. 
www.leuze.com/nl

B.E.S.D. Benelux heeft een nieuwe 
website gelanceerd met alle producten 
van EKS Fiber Optic Systems. EKS FOS 
is producent van datacommunicatie-
modules die met elkaar communiceren via 
multimode- of singlemode-glasvezel. 
www.eks-fiberoptic.com/nl

SigmaControl heeft een nieuwe engineer 
aan zijn team toegevoegd. De distribu-
teur van bekende merken als Sigmatek, 
Zenon en Kontron heeft in de persoon 
van Sander Denhaen een medewerker 
gevonden die het support-team zal gaan 
ondersteunen bij klantprojecten in de 
industriële automatiseringsmarkt. 
www.sigmacontrol.eu

Met de overname van industrie.nl zet 
Technische Unie een volgende stap om de 
meest toonaangevende technische groot-
handel voor de Nederlandse industrie te 
worden. Op dit moment verwijst indus-
trie.nl naar de huidige industriepagina van 
Technische Unie, met producten, diensten 
en opleidingen. Een nieuwe pagina is in 
de maak. 
www.industrie.nl

MapTools gecombineerd met specialistische 
analyse en rapportage door HyTEPS. Een 
eerste indicatie van de Power Quality sta-
tus van de elektrische installatie kan worden 
verkregen door data te verzamelen met een 
Power Quality analyzer. Door de huur van 
de benodigde meetapparatuur blijven de 
kosten beperkt tot slechts een fractie van de 
prijs van de aanschaf van een dergelijke ana-
lyzer. Vervolgens is het belangrijk om niet 
alleen data te verzamelen met deze Power 

Quality meetapparatuur, maar ook om 
deze data te analyseren met de benodigde 
expertise en ervaring op dit gebied. Alleen 
dan kunnen de juiste conclusies worden 
getrokken en onderbouwde aanbevelingen 
worden gedaan. HyTEPS is specialist in 
Power Quality en bezit de jarenlange kennis 
en ervaring die hiervoor nodig is.             •
MapTools BV
www.maptools.nl

Maptools / HyTEPS verhuur en analyse service

De Maptools / HyTEPS verhuur en analyse ser-
vice bestaat uit de huur van meetapparatuur van 

Koninklijke Metaalunie is onaangenaam verrast door het persbe-
richt van Milieudefensie waarin wordt gemeld dat onderzoek uit-
wijst dat de honderdduizenden ondernemers in het MKB 80% van 
de ODE-pot vullen van waaruit klimaatmaatregelen met SDE++ 
subsidie worden gefinancierd. Het effect vindt zijn grondslag in 
het feit dat diezelfde honderdduizenden ondernemers in het MKB 
slechts voor 20% subsidies uit die pot terughalen terwijl de twaalf 
allergrootste CO2-emittenten voor 80% uit die pot consumeren, 
maar de pot slechts voor een schamele 20% vullen. Dat kan en mag 
niet de bedoeling zijn. Metaalunie pleit voor een rechtvaardiger 
verdeling omdat de financiële last voor ondernemers in het MKB 

anders veel te hoog wordt. Het is datzelfde mkb dat, anders dan 
genoemde grootverbruikers, ook al sinds jaar en dag een wettelijke 
energie-bespaarplicht heeft en daar bovendien sinds afgelopen jaar 
een informatieplicht aan toegevoegd heeft zien worden. Dat is een 
te zware administratieve en (nu dus ook) financiële last voor een 
sector die 90% van ondernemend Nederland representeert met een 
werkgelegenheid voor miljoenen Nederlanders en daarbij slechts 
enkele procenten van het energieverbruik consumeert.                   •
Koninklijke Metaalunie
www.metaalunie.nl

Klimaatkosten drukken onevenredig op het MKB

Eind september/begin oktober 2020 organi-
seert C.N. Rood de ‘Technology Days’, waar 
geïnteresseerden de nieuwste ontwikkelingen 
op technologiegebied kunnen bekijken, geïn-
spireerd kunnen worden door seminars, met 
collega’s kunnen netwerken en natuurlijk ook 
kunnen genieten van een hapje en een drankje. 
Uiteraard zorgt C.N. Rood voor een veilige 
omgeving waar aan alle Corona-regelgeving 
is voldaan. Op het programma staan: trends 
– actuele en komende ontwikkelingen op uw 
vakgebied; live applicaties en presentaties – 
door vooraanstaande industrieleiders en gere-

nommeerde fabrikanten; netwerken – ont-
moet collega’s, leveranciers en natuurlijk het 
team van C.N. Rood. De toegang is gratis, en 
ook de hapjes en drankjes kosten u niets. C.N. 
Rood zorgt voor een professionele en Covid19-
veilige omgeving. De Technologiedagen wor-
den gehouden op 29 september 2020 in Zellik 
(België) en op 1 oktober 2020 in Zoetermeer 
(Nederland). De vooraanmelding via onder-
staande link voor deze technologiedagen is 
inmiddels geopend.                   •
www.cnrood.com/se_se/days

Technologiedagen

http://telerex-europe.com
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 Datacommunicatie

Keller KOLIBRI Cloud maakt het eenvoudig 

Het niveau in rioolwaterputten meten of het 

besturen van sluizen en gemalen in sloten 

en afwateringskanalen zijn maar een tweetal 

voorbeelden waarbij meetsystemen op plekken 

gebruikt worden ver weg van de uiteindelijke plek 

waar de besturing van pompen, kleppen en motoren 

gesitueerd is. Keller is al jaren gespecialiseerd in het 

maken van oplossingen voor dit soort applicaties. Niet 

alleen maken zij diverse sensoren die voor dit soort 

applicaties gebruikt worden, maar leveren ze ook de 

technische voorzieningen om de meetgegevens te 

vesturen naar de centrale verwerkingspost. Draadloze 

communicatie speelt daarbij de hoofdrol evenals IoT 

en data in de cloud. Voor dat laatste heeft men een 

oplossing die meer dan gebruikersvriendelijk is.

IoT-meetsysteem 
in de cloud

Industrie 4.0 en Smart City zijn technologiedrivers achter de digitalisering van druksensoren 
en drukmeetoplossingen. De intentie en de noodzaak om processen efficiënter te maken, 
vormen de kern van digitalisering. De weg naar digitalisering begint met het vastleggen van 
gegevens. Bij machines of vulniveaus in containers en tanks gebeurt dit in de vorm van toe-
standen. Voor meren, rivieren en grondwater worden de niveaus gemeten. De gemeten data 
wordt voornamelijk draadloos verzonden via radiotransmissie naar een punt waar verdere 
communicatie via internet kan lopen. Technologieën zoals LoRaWAN of mobiele communi-
catie (NB-IoT, LTE-M) kunnen daarbij gebruikt worden. Hebben de meetgegevens eenmaal 
internet bereikt, dan is opslag in de cloud een goede basis waardoor het mogelijk wordt om 
de meetgegevens op elk denkbaar apparaat uit te kunnen lezen zoals computers, tablets of 
mobiele telefoons. 

Moeizaam of gemakkelijk
Er zijn ondertussen al de nodige manieren om meetgegevens vanuit een sensor draadloos te 
sturen naar Internet alwaar de gegevens in een cloud-omgeving opgeslagen kunnen worden. 
Omdat in veel gevallen de sensor van een andere maker is dan de elektronica voor de com-
municatie en ook de software en de cloud niet van dezelfde firma is, moet er het nodige 
geknutseld worden om alles in goede banen te leiden. Gelukkig zijn er ook bedrijven die het 
hele traject aan kunnen bieden wat u natuurlijk veel werk uit handen neemt. Eén van deze 
bedrijven is Keller, specialist in drukmeettechniek o.a. voor water gerelateerde metingen zoals 
niveaumeting van grond- en rioolwater. Zij bieden een allesomvattende oplossing aan van 
een IoT-meetsysteem, gebaseerd op de nieuwste technologieën. Met deze meetoplossing kan 
de gebruiker zonder veel moeite en tegen lage kosten een onmiddellijke stap naar digitalise-
ring zetten. Voor de gebruiker heeft dit de volgende voordelen:
  Er hoeven geen softwareoplossingen of hardware te worden gemaakt.
  Er is toegang tot een werkend en getest registratiesysteem voor meetgegevens.
  Er is geen aparte, technisch geavanceerde opleiding in de technologieën nodig.
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Transmissie op afstand
Voor de diverse meetoplossingen van KELLER wordt 
gebruik gemaakt van autonome, batterijgevoede IoT-
apparaten die gegevens draadloos verzenden. Een voor-
deel is dat deze apparaten met weinig moeite kunnen 
worden geïnstalleerd omdat er geen bekabeling nodig is 
en de meetapparatuur niet in een communicatienetwerk 
van een bedrijf hoeft te worden opgenomen. Ze maken 
gebruik van communicatiewegen met een landelijke dek-
king zoals LoRaWAN evenals mobiele communicatie 2G, 
3G, 4G, NB-IoT, LTE-M. In alle gevallen met een laag 
energieverbruik en een zendbereik van 15 km. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door intelligente, energiebesparende 
elektronicasystemen.
Of LoRaWan of mobiele communicatie wordt gebruikt, 
hangt af van de vereisten voor de datacommunicatie of 
van het type radiodekking dat ter plaatse beschikbaar 
is. In beide radiosystemen kunnen gegevens bidirectio-
neel worden uitgewisseld. Dit betekent niet alleen dat 
meetwaarden van het meetpunt naar het centrale ver-
zamelpunt (cloud) gestuurd kunnen worden, maar ook 
communicatie van het centrale verzamelpunt naar elk 
meetpunt mogelijk is. Communicatie met het apparaat 
wordt gebruikt voor configuratiemeldingen, die bijvoor-
beeld op afstand een meetinterval wijzigen. De commu-
nicatie-interface van KELLER-apparaten met LoRaWAN 
(ADT1) en mobiele communicatieapparatuur (ARC1) is 
goed gedocumenteerd en er is een softwarevoorbeeldcode 
beschikbaar voor integratie in de eigen applicatie van het 
bedrijf.
Alle apparaten zijn zo ontworpen dat er een software-
update op de apparaten kan worden geïnstalleerd. Dit is 
uiterst nuttig bij uitbreiding van de radiotechnologieën 
of wijzigingen van draadloze protocollen. De elektronica 
van het ARC1 mobiele communicatieapparaat voor data-
transmissie is modulair opgebouwd en maakt vervanging 
van de radiomodule mogelijk in het geval van toekom-
stige technologische veranderingen, zodat het transmis-
sieapparaat weer kan worden aangepast aan de nieuwste 
generatie mobiele communicatie met een kleine interven-
tie en zonder het hele apparaat te hoeven vervangen.

Kenmerken van de transmissie
De gegevens worden bij LoRaWAN uitgewisseld via 
gateways die via internet met de netwerkserver zijn 
verbonden(afbeelding 1). De meetgegevens worden door-
gestuurd van de netwerkserver naar de KOLIBRI Cloud. 
Individuele meetwaarden worden verzonden met de 
kortst mogelijke intervallen van ongeveer 10 minuten.
Met LoRaWAN vindt radiotransmissie plaats via open-
bare netwerken (vaak van mobiele communicatieprovi-
ders), private netwerken of een open netwerk zoals The 
Things Network (TTN).
Overdrachtsafstanden tot 15 km of meer zijn mogelijk, 
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.
Bij LoRa wordt geen gebruik gemaakt van een simkaart. 
Wel moet het communicatiesysteem bij het netwerk wor-
den geregistreerd. De data wordt verzonden via licentie-
vrije radiofrequenties. Iedereen kan zijn eigen radiosys-
teem opzetten, hetgeen onderlinge storing niet uitsluit. 
Ook is er (nog) geen wereldwijd radionetwerk.
Bij gebruik van mobiele netwerken (2G, 3G, 4G/
NB-IoT LTE-M) worden gegevens uitgewisseld met de 
KOLIBRI Cloud via gestandaardiseerde processen zoals 
FTP of e-mail. Daarbij maakt het niet uit welke tech-
nologie wordt gebruikt (2G 3G 4G / NB-IoT LTE-M). 
De data wordt in korte intervallen (1 minuut) verstuurd. 
Gegevens worden meestal verstuurd in datapakketten die 
meerdere meetwaarden bevatten.
Gegevens worden altijd verzonden met ontvangstbevesti-
ging. De zender zal zien of de verzending is gelukt.
Radiotransmissie maakt alleen gebruik van netwerken van 
aanbieders van mobiele communicatie de we ondertussen 
wereldwijd vinden. Overdrachtsafstanden van 15 km en 
meer zijn mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden 
ter plaatse. Voor het gebruik is een simkaart vereist. Data 
wordt verzonden via frequenties die alleen providers van 
mobiele communicatie mogen gebruiken. Storing van 
andere gebruikers van de frequentie is daardoor niet aan-
wezig.

Afbeelding 1. De verschillende wegen waarlangs de meetgegevens naar de gebruiker gestuurd worden.

Afbeelding 2. De meetdata van één of meerdere sensoren kunnen eenvoudig op verschillende manieren 
weergegeven worden.

Veiligheid
De gegevens worden versleuteld verzonden voor 
LoRaWAN en mobiele communicatie, van het meetpunt 
naar de cloud. Hierbij worden huidige cryptografische 
processen gebruikt. De versleuteling kan sterker zijn voor 
mobiele communicatie als gevolg van de hogere datadoor-
voer en de keuze aan beschikbare versleutelingstypen.
De KOLIBRI Cloud biedt eenvoudige en gemakkelijke 
toegang tot de meetgegevens met uw eigen persoonlijke 
login en SSL-codering. Met de KOLIBRI Cloud web-app 
zijn gegevens beschikbaar zonder dat er een database hoeft 
te worden opgezet en onderhouden. Meetgegevens kun-
nen in een mum van tijd grafisch worden weergegeven en 
met de exportfunctie kunt u uw gegevens downloaden als 
Excel- of CSV-bestanden.
Meetpunten worden moeiteloos en efficiënt bewaakt met 
het geïntegreerde alarmsysteem. Zo kan er via e-mail een 
waarschuwing worden gegeven als het waterpeil stijgt of 
een batterij bijna leeg is.
Met de cloud-software-interface (API) kunnen meetwaar-
den naar een ander softwaresysteem worden verstuurd in 
een gestandaardiseerd JSON-formaat via HTTPS. Op 
deze manier kunnen de gegevens continu worden overge-
zet naar het eigen softwaresysteem van het bedrijf, waar-
door processen efficiënter worden, wat het doel is van 
digitalisering met IoT.

De eenvoud
De kracht van de KOLIBRI Cloud zit in het feit dat 
Keller alles voor u regelt. Zij verzorgen voor u alles wat 
nodig is om de data uit de sensoren te versturen naar een 
pagina op internet waar u de status kunt bekijken al dan 
niet in de vorm van grafieken (afbeelding 2). Maakt u 
gebruik van de API om data naar een eigen systeem over 
te zetten, dan vraagt dat we enig programmeerwerk, maar 
Keller verzekert u dat dit niet echt ingewikkeld is.

Naast de eenvoud zijn er natuurlijk ook de kosten. Ook 
hier is Keller heel vriendelijk naar zijn klanten. Men bere-
kent slechts éénmalig kosten voor het opzetten van de 
cloud en per sensor om die te koppelen aan uw cloud. 
Daarna is het gebruik van de cloud tot in lengte van dagen 
gratis.                          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'IoT-meetsysteem in de cloud'

www.keller-holland.nl
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Bij een traditioneel systeemontwerp met een centrale schakelkast en lange kabels kan de 
DC-spanning aanzienlijk inzakken ten gevolge van vermogensverliezen in de kabels. Door 
de voedingen echter in het veld dichtbij de belasting te plaatsen, kunnen grote machines en 
transportsystemen veel efficiënter werken en eenvoudig modulair worden opgebouwd.

IP54, IP65 en IP67 field power supplies

Decentrale opstelling van de elektronische voedin-
gen, waarbij elke module zijn eigen stroomvoorzie-
ning heeft, blijkt een belangrijke succesfactor en is 
dan ook sterk in opkomst. Het versnelt immers de 
systeemplanning, vereenvoudigt het onderhoud en 
maakt een gemakkelijke systeemuitbreiding moge-
lijk. Bovendien kunnen schakelkasten door kleinere 
versies worden vervangen of zelfs helemaal worden 
weggelaten.

Onder de naam FIEPOS (Field Power Supplies) pre-
senteert PULS een volledig nieuwe serie voedingen 
die precies voor deze toepassingen zijn ontwikkeld: 

een decentrale voeding met beschermingsklasse IP54, 
IP65 of IP67, eenvoudig te installeren in het veld 
met plug&play-connectoren en flexibel genoeg om 
te voldoen aan de eisen van modulaire fabrieksauto-
matisering. Dit kan gaan van units met ingebouwde 
elektronische zekeringen tot volledige monitoring 
met IO-Link.

De FIEPOS-basisreeks heeft één DC-uitgang en is 
verkrijgbaar met een vermogen van 300 W of 500 
W. Deze IP54-, IP65- of IP67-voedingen kunnen in 
zowel eenfasige als driefasige systemen en machines 
worden ingezet. Alle FIEPOS-basisvoedingen zijn 

bovendien voorzien van een 100% power boost-
functie en kunnen eenvoudig parallel geschakeld 
worden. Zo kan de totale prestatie verhoogd worden 
of een betrouwbaar redundant systeem worden gere-
aliseerd. Kortom, de field power supplies van PULS 
zijn hét alternatief voor een voeding in de gecentrali-
seerde schakelkast of decentrale on-site controlebox.

Aarzel niet contact op te nemen voor meer info of 
specifieke vragen.                                             •
Elipse
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

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

Voor elke toepassing biedt EasyB de geschikte 
uitschakelkarakteristiek. Er zijn in de prak-
tijk verschillende uitschakelkarakteristieken 
nodig: voor verbruikers met hoge inschakel-
stromen zoals aandrijvingen, maar ook voor 
gevoelige apparatuur. Naast trage zekeringen 
en zekeringen met een ingebouwde stroom-
begrenzing, is er nu ook een snelle zekering 
die een kortsluiting binnen 2 ms uitschakelt. 
De verschillende karakteristieken kunnen 

eenvoudig binnen het EasyB-systeem worden 
gecombineerd en zo exact worden aangepast 
aan de belasting. De nieuwe varianten met 
één of twee kanalen zijn UL508, UL2367 en 
1A tot 4A NEC Class 2 gecertificeerd. Met 
de interne zekering die aangepast wordt aan 
de nominale stroom voldoen deze modulen 
ook aan de beveiliging volgens EN60204-1. 
Van een basismodule om alleen de belasting 
te beveiligen tot aan een complete intelligente 

stroomverdeling met veldbussen of IO link-
interface voor communicatie naar bovenlig-
gende systemen: EasyB biedt al het noodza-
kelijke voor het opzetten van Industry 4.0 
compatible systemen met conditiebewaking 
en voorspellend onderhoud.              •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Elektronische zekering met snelle triggereigenschappen

http://we-online.com/redexpert
http://www.elipse.eu
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Sensoren voor het IIoT

In zijn Sushi Sensor-reeks lanceert Yokogawa 
nieuwe druk- en temperaturusensoren 
als draadloze oplossing voor het industri-
ele IoT (IIoT). Deze toevoegingen aan de 
Sushi Sensor-serie zijn onderdeel van de 
OpreX-reeks voor activabeheer en -integri-

teit. De nieuwe sensoren maken het online 
verzamelen van druk- en temperatuurge-
gevens van apparatuur als tanks en ovens 
mogelijk en vormen een aanvulling op de 
bewakingsopties voor trillingen en opper-
vlaktetemperatuur van de geïntegreerde 
XS770A draadloze trillingssensor. Met de 
uitgebreide sensorreeks kan de toestand van 
apparatuur worden bewaakt op basis van 
een grote verscheidenheid aan fabrieksge-
gevens. Daarmee kan het aantal uren dat 
wordt besteed aan de handmatige inspectie 
van apparatuur worden verminderd en kun-
nen tekenen die wijzen op afwijkingen in 
de apparatuur vroegtijdig worden gedetec-
teerd. De belangrijkste eigenschappen van 

de sensor: verbeterde efficiëntie van sensoron-
derhoud dankzij modularisering en een lan-
gere acculevensduur; zeer betrouwbare druk-
metingen; groot temperatuurmeetbereik.       •
 
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

Slimme industriële 
camera
Met het In-Sight D900 embedded vision-
systeem van Cognex introduceert Isotron 
Systems een alles-in-één oplossing voor com-
plexe in-line inspecties. De In-Sight D900 
is een technisch hoogstandje voor machine-
vision toepassingen die onmogelijk met de 
traditionele visionsystemen kunnen worden 
uitgevoerd. De basis voor de configuratie is het 
bekende en eenvoudige spreadsheet-software-
platform van Cognex, waarbij de Cognex ViDi 
Deep Learning-software beschikbaar is in een 
robuuste industriële behuizing. De kracht van 
deze software ligt in het geringe aantal afbeel-
dingen van de goede en defecte producten 
die het systeem nodig heeft om een juiste en 
snelle controle te kunnen uitvoeren. Door de 
Deep Learning-algoritmes te combineren met 
de robuuste en consistente tools van de tradi-
tionele visionsystemen, wordt met de In-Sight 
D900 het bereik aan mogelijkheden binnen de 
industriële automatisering sterk vergroot. De 
camera werkt autonoom, zonder externe PC, 
en is ontworpen voor verschillende complexe 
in-line inspectietoepassingen, zoals: optische 
tekstherkenning (OCR); controle op juiste 
assemblage; detecteren van defecten; vormde-
tectie van organische producten.               •

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

Modulaire buzzers en 
(bel)trafo’s
 
Modulaire componenten zoals last-, mag-
neetschakelaars, zekeringhouders en tijdrelais 
maken al lang deel uit van het leveringspro-
gramma van Lovato Electric. Dit assortiment 
is nu uitgebreid met modulaire buzzers en 
(bel)trafo’s. De nieuwe producten zijn special 
ontworpen voor residentiële en tertiaire toe-
passingen, met een groot aantal aan opties om 
aan de meest voorkomende eisen te voldoen. 
Er zijn twee 1-module beltrafo’s leverbaar (230 
VAC en 12 VAC). De 12VAC-versie kan worden 
gevoed via een speciaal ontworpen transfor-
mator (230/12 VAC,15 VA). De buzzer werkt 
op 230VAC-netspanning en is geschikt voor de 
meest voorkomende civiele toepassingen. De 
belangrijkste andere eigenschappen: geschikt 
voor DIN-rail montage; geschikt voor toepas-
sing in verdelers; geluidsintensiteit beltrafo’s 84 
dB, buzzer 80 dB; geschikt voor onafgebroken 
gebruik in laagspanningssystemen; beschik-
baar in 15, 25, 40 of 63 VA.               •

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

http://helmolz-benelux.eu
https://www.modelec.nl/producten/
http://elincom.nl
http://printtec.nl
http://www.elipse.eu
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Farnell liet ons onlangs weten dat ze 

aan hun leveringsprogramma single 

board computers de Portenta H7 hebben 

toegevoegd. Dit is de nieuwste Arduino 

die zich richt op de groeiende vraag 

naar professionele low-code modulaire 

hardwaresystemen ter ondersteuning 

van IoT-ontwikkeling. Kortom een 

Arduino voor industrieel gebruik.

Arduino Portenta H7
Voor professionele toepassingen

Wat de waarde van Arduino's is voor de ontwikkeling van elektronica, 
vraagt geen nadere uitleg. Wel wordt het platform nog altijd beschouwd 
als iets voor de hobbyist. Daar is in ieder geval een einde aan gekomen, 
want de nieuwe serie Arduino's, de serie Portenta, is ontwikkeld voor de 
professionele markt. 
Het eerste lid van de familie, de Arduino Portenta H7-module (afbeelding 
1), bevat alles wat nodig is om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van 

IoT-hardware, inclusief een crypto-authenticatiechip en communicatie-
modules voor Wifi, Bluetooth Low Energy en LTE, evenals Narrowband 
IoT. De combinatie van prestatie en flexibiliteit maakt het bord geschikt 
voor toepassingen waar prestaties cruciaal zijn, zoals hoogwaardige indus-
triële machines, laboratoriumapparatuur, PLC's, gebruikersinterfaces, 
robotica, bedrijfskritische apparaten en speciale stationaire computers.

Wat zit er in
Portenta H7 beschikt over een dual-core ARM Cortex-M7 en Cortex-M4 
die werken op respectievelijk 480 MHz en 240 MHz. Beide zijn in staat 
om code op hoog niveau uit te voeren, zoals protocolstacks, machine 
learning of zelfs geïnterpreteerde talen zoals MicroPython of JavaScript, 
samen met lage -niveau real-time taken. Hij heeft dezelfde afmetingen 
als de Arduino MKR. Dit betekent dat alle bestaande industrieel MKR-
shields kunnen worden gebruikt bij dit nieuwe platform (afbeelding 2). 
Doordat het een Arduino is kan hij natuurlijk programma's die geschre-
ven zijn in standaard Arduino-code gewoon draaien. Daarnaast kan hij 
Python-code en Javascript uitvoeren.
De gebruikte processor is de STM32H747XI, een dubbele Cortex-M7 
+ M4 32bit Low Power Arm MCU. Voor contact met de buitenwereld 
beschikt de module over een stukje elektronica waarmee het mogelijk 
is om tegelijkertijd te communiceren via Wifi en Bluetooth. De Wifi-
interface kan worden gebruikt als een accespoin of als een dual mode 
simultane AP/STA en kan een overdrachtssnelheid tot 65 Mbps aan. 
De bluetooth-interface ondersteunt Bluetooth Classic en BLE. Verder 
beschikt de module over een 10/100 Ethernet-poort en een hoge snelheid 
USB-poort.

Afbeelding 1. De nieuwe telg uit de Arduino-familie, de Portenta H7.
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Op de print is plaats voor maximaaal 64 MByte 
SDRAM, en 128 MByte QSPI Flash-geheugen. Verder 
kan hij video's weergeven via de USB-C-poort en heeft 
hij een NXP SE050C2 Crypto chip aan boord voor ver-
sleuteling van data.
De GPIO-aansluiting is bij de Portenta-familie op een 
nieuwe manier uitgevoerd. Voor dit doel zijn er twee 
80-pins connectoren met hoge dichtheid aan de onder-
kant van de print geplaatst. De 160 aansluitingen bie-
den heel veel flexibiliteit voor het aansluiten van extra 
hardware (afbeelding 3).
De module is geschikt voor een bedrijfstemperatuur van 
-40 °C tot +85 °C. Daarbij moet opgemerkt worden 
dat dit is zonder de draadloze communicatiemodule te 
gebruiken. Wordt die wel ingezet dan bedraagt het tem-
peratuurbereik -10 °C tot +55 °C.

Twee in één
Doordat de Portenta H7 twee aparte processorkernen 
heeft, kan hij tegelijkertijd code op hoog niveau uitvoe-
ren samen met realtime taken. De twee processors voe-
ren hun taken namelijk parallel uit. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om Arduino-gecompileerde code samen met 
MicroPython-code uit te voeren en beide kernen met 
elkaar te laten communiceren. 
De twee kernen communiceren via een Remote Procedure 
Call-mechanisme dat het oproepen van functies op de 
andere processor naadloos mogelijk maakt. Beide proces-
sors delen alle in-chip randapparatuur.
Portenta kan processen uitvoeren die zijn gemaakt met 
TensorFlow Lite. Hiermee kunt u een van de kernen een 
computer-vision-algoritme laten berekenen, terwijl de 
andere low-level bewerkingen kan uitvoeren, zoals het 
besturen van een motor of voor een gebruikersinterface.
Bij dit alles kan de Portenta H7 tweeledig gebruikt wor-
den. Zo kan hij worden ingezet als elke andere embedded 
microcontroller-kaart, maar hij kan ook ingezet worden 
als hoofdprocessor van een embedded computer. Daarbij 
kunt u het Portenta Carrier-bord (afbeelding 4) gebrui-
ken om de H7 in een eNUC-computer te veranderen 
waarbij alle fysieke H7-interfaces gemakkelijk bereikbaar 
zijn.

Grafische versneller
Een van de meest bijzondere kenmerken van de Portenta 
H7 is waarschijnlijk de mogelijkheid om een externe 
monitor aan te sluiten om uw eigen speciale ingebouwde 
computer met gebruikersinterface te bouwen. Dit is 
mogelijk dankzij de on-chip GPU van de STM32H747-
processor, de Chrom-ART Accelerator. Naast de GPU 
bevat de chip een speciale JPEG-encoder en decoder.

USB-C multifunctionele connector
De USB-connector wordt voor meerdere doelen gebruikt. 
Allereerst is het de aansluiting waarmee de Portenta met 

een PC verbonden wordt voor programmeerdoeleinden. 
Daarnaast is het een aansluiting om het bord van stroom 
te voorzien of om een extern apparaat On-The-Go van 
energie te voorzien. Bijzonder is het feit dat via de USB-
poort ook een monitor aangesloten kan worden. Voor 
applicaties die een HMI nodig hebben, levert dit verras-
sende mogelijkheden op

Voor uw applicatie
Zoals al gezegd is de Arduino Portenta-familie speci-
aal ontworpen voor low power industriële toepassingen 
waaronder ook kunstmatige intelligentie (AI), edge pro-
cessing en robotica. Daarbij wordt tevens een nieuwe 
standaard geïntroduceerd in de vorm van de high-density 
interconnect voor het aansluiten van externe hardware. 
Net als alle andere Arduino's, is ook van deze exempla-
ren exact bekend hoe ze zijn opgebouwd. Schema's zijn 
gewoon op internet te vinden waardoor u dus weet waar 
u mee werkt. Bijzonder is het feit dat u de module zelf 
nog kunt aanpassen aan uw eigen wensen. Wie meer dan 
1000 exemplaren bestelt, kan bijvoorbeeld de grootte van 
het geheugen naar eigen inzicht laten maken of de print 
laten voorzien van een ander crypto- IC. Op deze manier 
kunt u de H7 nog beter laten aansluiten op uw applicatie.

Informatie
Zoals we van Arduino's gewend zijn, is er veel informatie 
beschikbaar, evenals software waarmee u aan de slag kunt. 
Ook voor deze module is dat het geval. De module is 
echter nog zo nieuw dat we nog niet dezelfde hoeveelheid 
mogen verwachten als bij een Arduino Uno, maar het 
Arduino forum loopt al behoorlijk vol met bijdragen van 
mensen die al volop met de H7 aan het werk zijn.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Arduino Portenta H7' 

www.arduino.cc
nl.farnell.com

Afbeelding 2. Standaard Arduino MKR-shield kunnen via 
deze aansluitingen gebruikt worden.

Afbeelding 3. De twee 80-polige connectoren op de 
onderkant van de print.

Afbeelding 4. het Portenta Carrier-bord.

 Microcontroller STM32H747XI Dual Cortex-M7 + M4 32bit Low Power Arm MCU
 Radiomodule Murata 1DX dual Wifi 802.11b / g / n 65 Mbps en Bluetooth 5.1 BR / 

EDR / LE 
 Secure Element (standaard) NXP SE0502
 Board Voeding (USB/VIN) 5 V
 Ondersteunde batterij Li-Po enkele cel, 3,7 V, 700 mAh minimum (geïntegreerde 

oplader)
 Circuit bedrijfsspanning 3,3 V
 Stroomverbruik 2,95 μA in stand-bymodus (back-up SRAM UIT, RTC / LSE AAN)
 Beeldschermconnector MIPI DSI-host & MIPI D-PHY voor interface met groot 

scherm met laag aantal pinnen
 GPU Chrom-ART grafische hardwareversneller
 Timers 22x 

 UART 4x poorten (2 met flow control)
 Ethernet PHY 10/100 Mbps (alleen via uitbreidingspoort)
 SD-kaartinterface voor SD-kaartconnector (alleen via uitbreidingspoort)
 Operationele temperatuur -40 °C tot +85 °C
 MKR-headers voor bestaande industriële MKR-shields 
 Twee 80 pins connectoren met hoge dichtheid voor het aansluiten van 

randapparatuur
 Camera-interface 8-bit, tot 80 MHz
 ADC 3 × ADC’s met 16-bit max. resolutie (tot 36 kanalen, tot 3,6 MSPS)
 DAC 2 x 12-bits DAC (1 MHz)
 USB-C host / apparaat, DisplayPort-uitgang, hoge / volledige snelheid, 

stroomtoevoer

Wat zit er in.
De Arduino Portenta H7 is gebaseerd op de STM32H747 microcontroller, XI-serie en is uitgerust met:
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Industriële netwerken blijven evolueren. Er worden steeds meer apparaten met elkaar 
verbonden. Hierdoor nemen de connectiviteitsvereisten voor industriële toepassingen 
toe. Het bouwen van een flexibel, schaalbaar en betrouwbaar netwerk wordt steeds 
belangrijker. Een netwerk dat toekomstbestendig genoeg is om de diversiteit van 
industriële assets te accommoderen. Bedrijven zijn daarom op zoek naar een 
veelzijdige oplossing die gemakkelijk te onderhouden en te beheren is, met als doel: 
het realiseren van een kostenreductie door schaalbaarheid van het netwerk.

Eén platform voor toekomstgerichte 
modulaire netwerkoplossingen

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

Modulair en up-to-date
De nieuwe modulaire switches van Moxa, de MDS-
G4000 serie, demonstreren hoe de toekomst er uit 
gaat zien. Dit mix&match Gigabit-platform biedt 
een adaptieve industriële netwerkoplossing. Een 
oplossing die voldoet aan de voortdurend verande-
rende eisen met betrekking tot het aantal benodigde 
en soort netwerk interfaces. 
Modulaire switches bieden deze schaalbaarheid en 
flexibiliteit en vereenvoudigen daarnaast het onder-
houd en het beheer. De jongste generatie Operating 
Systems biedt een toekomstgericht platform dat een-
voudig functionele of cybersecurity-updates toelaat. 
En niet te vergeten: de krachtige processor biedt 
ongekende rekenkracht voor nu en in de toekomst. 

Flexibiliteit
De MDS-G4000 serie ondersteunt een breed scala 
aan media-interfacemodules om iedere combinatie 
mogelijk te maken. Elke interfacemodule is uitgerust  

 
met vier poorten om een maximaal aantal combi 
naties mogelijk te maken. Eén platform dat aange-
past kan worden aan de actuele behoefte. Geen extra 
switches en geen extra beheersmaatregelen. 

Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid
Ongeacht de omgeving zorgen het robuust gegoten 
frame en het ingekapseld moduleontwerp voor de 
hoogste betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid. De 
hot-swappable modules zijn vrij eenvoudig uit te 
wisselen. De switch heeft de benodigde marktspeci-
fieke certificeringen, waaronder ATEX, IEC 61850-
3, NEMA TS2 en EN 50121-4.
Door de zeer uitgebreide tests van zowel de hard-
ware als het besturingssysteem is de MDS-G4000 
serie de perfecte keuze gebleken voor netwerken die 
maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid ver-
eisen. Het hot-swappable modulair ontwerp zorgt 
voor minimale downtime. Het duurt maar een paar 

seconden om interfacemodules of de geïsoleerde voedingsmodules te ver-
vangen, zonder de switch te hoeven uitschakelen.  

Gebruiksgemak
Het beheer van grotere netwerk-infrastructuren is voor iedereen een belang-
rijk onderwerp. Is het doel van modulaire switches niet eenvoud en snel net-
werkaanpassingen maken? Het doorvoeren van configuratieaanpassingen 
met behulp van Moxa’s MXstudio-software is kinderspel.
De gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface maakt dit mogelijk. 
Het netwerk is volledig in beeld en laat zien waar problemen zijn of gaan 
ontstaan, net als het noodzakelijke inzicht voor wat betreft de cybersecu-
rity-instellingen: alles gedaan of toch wat vergeten? Een klik op de knop en 
MXstudio brengt u op de hoogte.

En meer…
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, maar dat doen we liever op basis 
van uw behoefte. Waarom is een modulaire oplossing beter, wat levert het op 
of misschien moeten we zeggen: hoe draagt een schaalbare oplossing bij aan 
het behalen van een besparing? Niemand weet exact hoe de toekomst eruit 
gaat zien. De Moxa MDS-G4000 serie helpt hierbij door de mogelijkheid 
van aanpassingen aan de veranderingen die gaan komen, en door mee te 
groeien in de netwerkbehoefte.                               •
MODELEC Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

Batterij-doorbraak
Het uit TNO voortgekomen LeydenJar 
Technologies heeft een nieuwe anode ont-
wikkeld die de batterij-industrie kan revolu-
tioneren. Voor het eerst kunnen de anodes 
in lithium-ionbatterijen worden gemaakt 
van 100% silicium. Deze doorbraak biedt 
twee belangrijke voordelen: batterijen met 
een 70% hogere energiedichtheid (1350 
Wh/l) en 62% minder CO2-uitstoot. De 

anode is inmiddels klaar voor productie en 
LeydenJar bereidt zich voor om de produc-
tiecapaciteit de komende jaren enorm op te 
schalen. Tot nu toe was het alleen moge-
lijk om anodes met een kleine hoeveel-
heid silicium te produceren, omdat anodes 
grotendeels koolstofgebaseerd waren. Als 
anodemateriaal heeft silicium echter tien 
keer de capaciteit van koolstof. Tot nu toe 

werd het gebruik van silicium belemmerd 
door de mechanische beperkingen van het 
materiaal. De technologie van LeydenJar is 
afgeleid van de productietechnologie van 
zonnecellen (plasma-enhanced chemical 
vapour deposition of PECVD).            •
LeydenJar Technologies BV
www.leyden-jar.com

http://turck.com/switches
https://www.modelec.nl/?s=mds-g
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Machine-vision beeldverwerkingsoplossin-
gen bij transportbanden werden tot voor 
kort gezien als de voornaamste blokkade 
voor het realiseren van een snellere doorvoer 
van de productielijn. Nu heeft Microchip 
Technology echter de volgende stap gezet om 
zoveel mogelijk uit CoaXPress (CXP) op de 
fabrieksvloer te halen, en wel met de eerste 

enkelchip physical-layer interface compo-
nenten met functies die het machine vision 
systeemontwerp stroomlijnen, de transmissie-
snelheid maximaliseren en het toepassen ver-
eenvoudigen bij het snel vullen van flessen aan 
de lopende band, voedselinspectie, industriële 
controles en andere beeldverwerkingstoepas-
singen. Microchip’s EQCO125X40 serie 
van CoaXPress componenten is de eerste 
die de CXP 2.0 standaard implementeert. 
Uitgangspunt is een nieuw achterwaarts 
compatibel ontwerp met een geïntegreerde 
clock data recovery (CDR) op alle snelheids-
niveaus en een klok aan de camerakant voor 
het ondersteunen van de eisen van real-world 
omgevingen. De productreeks verbetert tevens 

de ontwerptoleranties en de flexibiliteit door 
naadloos te synchroniseren op alle frequen-
ties bij elke snelheid, van CXP-1 tot CXP-
12. Evaluatiekaarten zijn beschikbaar voor 
Microchip’s CoaXPress 2.0 serie (zender, ont-
vanger en repeater) als een ontwerphulp voor 
afnemers. De Microchip CoaXPress 2.0 serie 
bestaat uit een alleen-zenden component aan 
de camerakant en drie enkelchip zend/ontvan-
gers. Elke component is ondergebracht in een 
16-pens quad-flat no-leads behuizing en is vol-
ledig achterwaarts compatibel met Microchip’s 
CoaXPress 1.1 componentenserie.                 •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399, www.microchip.com

Snelle CoaXPress 2.0-componentenLineaire geleidingen 
met hoge buigstijfheid
Het assortiment lineaire geleiders van LinMot 
is aangevuld met de nieuw ontworpen 
DM01-serie. Dit is een complete aandrijf-
oplossing, bestaande uit een lineaire gelei-
ding en permanent geïntegreerde LinMot-
statoren. Afhankelijk van de eisen die gesteld 
worden aan de slaglengte en het benodigde 
vermogen, biedt LinMot meer dan 20 varian-
ten binnen deze DM01-productfamilie. De 
voordelen van de nieuwe lineaire geleidingen 
komen vooral tot uiting bij bijzonder nauw-
keurige dynamische bewegingen. LinMot 
heeft daarom een productconcept ontwikkeld 
waarbij de lineaire motor permanent samen 
met de geleiding wordt gemonteerd. Precisie-
assen, geleid door lineaire kogellagers, zorgen 
voor een nauwkeurige lineaire beweging. De 
ronde oppervlakken van de behuizing vereen-
voudigen tevens onderhoud en reiniging van 
de nieuwe lineaire geleiders. Elke DM01 line-
aire geleiding wordt voorgemonteerd geleverd 
en hoeft dus niet uit afzonderlijke onderdelen 
te worden opgebouwd.                  •

Groneman BV
(074) 255 11 40
www.groneman.nl

Veilig mechanisch 
heksysteem met  
vergrendeling
Proces- en personenbeveiliging verenigd in 
één toepassing, dat biedt de nieuwste ver-
sie van de PSENmech van Pilz. Naast de 
PSENmech-veiligheidsschakelaars biedt het 
bedrijf nu de veilige, mechanische PSENmech-
veiligheidsdeursystemen met vergrendeling 
aan. Ze zijn geschikt als economische basisop-
lossing voor het veilig bewaken van beweeg-
lijke scheidende veiligheidsvoorzieningen. De 
veiligheidsdeur is stevig vergrendeld totdat 
de gevaarlijke machinebeweging is gestopt. 
Een onbedoelde herstart van de gevarenbe-
weging wordt voorkomen. Het PSENmech-
heksysteem met vergrendeling is daarom 
geschikt als personen- en procesbescherming 
en kan in tal van industrieën en toepassingen 
worden gebruikt. Het kan worden aangevuld 
met een vluchtontgrendeling of noodontgren-
deling. Samen met de configureerbare veilige 
kleine besturingen PNOZmulti 2 biedt het een 
economische totaaloplossing uit één hand.     •

Pilz Nederland
(0347) 320 477, www.pilz.nl

http://microchip.com/avr-da
https://www.modelec.nl/?s=mds-g
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Van de gratis 3D CAD-software DesignSpark 
Mechanical is een nieuwe versie onthuld. 
Deze versie 5.0 biedt nieuwe functies, verbe-
teringen en aanpassingsopties die zijn ontwik-
keld op basis van feedback van gebruikers. De 
nieuwe release valt samen met het 10-jarig 
jubileum van DesignSpark.
DesignSpark Mechanical is ontwikkeld in 
samenwerking met Ansys Inc., en maakt 
gebruik van een directe modelleringstechno-
logie in plaats van parametrische methodes 
die gebruikt worden door traditionele CAD-
software, waardoor gebruikers snel een pro-
totype van een fysiek object kunnen maken 
of aan reverse engineering kunnen doen. In 
combinatie met de zeer intuïtieve functiona-
liteit van DesignSpark Mechanical, kan dit 
een gebruiker in staat stellen om zich binnen 
enkele uren van beginner tot CAD-expert 
te ontwikkelen, aangezien slechts enkele 
basisfuncties binnen de tool nodig zijn om 
bestaande modelgeometrie toe te voegen of 

direct te wijzigen. De belangrijkste eigen-
schappen van versie 5.0 zijn: vergelijkingsge-
reedschap; constraint-based schetsen; speci-
ale 3D-schetsmodus; meettabblad met tools 
voor geometrieanalyse en kwaliteitscontrole; 
aanpasbare snelkoppelingen; verbeterde scha-
duw; flythrough cameramodus; ingebouwde 
helptekst, tutorials, voorbeeldontwerpen en 
toegang tot een 3D-catalogus.             •
RS Components Nederland
(023) 516 65 55
www.rsonline.nl

Nieuwe versie van DesignSpark Mechanical

Deze maand in e-totaal geen uitgebreid beursnieuws, want zoals u weet moeten we daar nog een tijd op wachten. Hoe lang, is nog niet duidelijk. Omdat een aantal 
bedrijven zich toch graag aan een groot publiek wil presenteren, stelt e-totaal 12 bedrijven aan u voor. U leest in deze bedrijfsportretten meer over deze bedrijven, 
die juist nu voorop willen lopen met hun bedrijfscompetenties, hun innovatieve producten en diensten en wat ze kunnen leveren aan intelligente systemen.

e-totaal portretteert

        bedrijfsportret

Volg e-totaal op LinkedIn
Met regelmaat posten we op LinkedIn actuele ontwikkelingen, nieuwe 
producten, inspirerende praktijkvoorbeelden of handige tools.

http://duranmatic.nl
https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
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“Wij geloven dat technische 
ontwerpen altijd beter kunnen“
Elk design is een compromis: er is altijd 
een afweging tussen kwaliteit en kosten, 
afmetingen en functionaliteit, gewicht 
en capaciteit of noem maar op.
Elincom helpt u de juiste keuze te 
maken: die support verkort uw time to 
market en verkleint uw risico’s.

Welkom bij Elincom electronics
Elincom is een gespecialiseerde 
distributeur van internationale 
topmerken gericht op de Benelux markt.
Ons pakket bestaat uit componenten 
voor elektronica-productie en voor 
industriële automatisering.

We verzorgen al meer dan 40 jaar 
succesvolle standaard en maatwerk 
oplossingen, door het volledige traject 

LEVERINGSPROGRAMMA

support te bieden. Vanaf het initiële 
design, naar prototyping tot aan 
leveringen voor serieproductie.
 
Toegevoegde waarde
Onze fabrikanten ontwikkelen en 
produceren high-end componenten en 
systemen. De kennis en ervaring van 
deze fabrikanten vormt een groot deel 
van onze meerwaarde.  Hiermee heeft u 
toegang tot de eigenlijke ontwikkelaars 
van de componenten. Elincom biedt u 
support op het hoogste niveau met:

  design-in op applicatieniveau
  technische support op systeem-, 

circuit- en componentenniveau
  componenten direct betrokken bij de 

bron
  gewenste invulling voor logistieke 

afhandeling: JIT, Kanban, EDI, etc.
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Om in de behoefte van klanten aan schakelaars 
in verschillende afmetingen te voorzien, heeft 
Schurter de MSM 24 in roestvrijstalen behui-
zing en met roestvrijstalen actuator geïntro-
duceerd. De standaardversie van de puristisch 
ontworpen drukknop is geschikt voor het scha-
kelen van spanningen van 30 VDC tot 250 VAC 

en stromen van 0,1 A tot 10 A. De MSM 24 is 
opvallend robuust: de hoge afdichting en slag-
vastheid (IP67 resp. IK07) maken hem ideaal 
voor gebruik in apparaten voor ruwe omgevin-
gen of in toepassingen die vandalismebesten-
dig moeten zijn. Dankzij het toetsmechanisme 
en de hoogwaardige materialen leveren alle 
MSM Metal Line-schakelaars van Schurter een 
uitstekende tactiele terugkoppeling. De scha-
kelaars van de MSM Metal Line-familie zijn 
nu leverbaar in diameters van 16, 19, 22, 24 en 
30 mm. Met dit brede assortiment, dat in veel 
opzichten aan klantspecificaties kan worden 
aangepast, is de perfecte schakelaar voor elke 
toepassing gemakkelijk te vinden.                    •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Puristische Metal Line-schakelaar
Het modulaire S-DIAS Safety-systeem van 
Sigmatek is uitgebreid met de relais-uitgangs-
module SRO 022, waarmee spanningen tot 
230 V/6 A veilig kunnen worden aangestuurd. 
De Safety-relaismodule voor DIN rail-mon-
tage heeft twee veilige tweekanaals uitgangen 
binnen een breedte van 25 mm en voldoet aan 
de hoogste veiligheidseisen (SIL 3, PL e). Beide 
uitgangen worden gebruikt voor het Safety-
georiënteerd sluiten (NO) van een elektrisch 
circuit met een toegestane nominale span-
ning van 24 VDC/230 VAC en een maximale 
continue stroom van 6 A. De SRO 022 kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het schake-
len van grotere vermogens of potentieel geïso-
leerde circuits – zoals hydraulische kleppen of 
het doorschakelen van noodstopcircuits. In 
combinatie met de S-DIAS Safety CPU, die 
de communicatie met de veiligheidsmodu-

les beheert, worden zeer snelle responstijden 
bereikt. Dankzij de uitgebreide bibliotheek in 
de LASAL SAFETY Designer-software kun-
nen veiligheidstoepassingen comfortabel wor-
den geconfigureerd. De Safety-functieblokken 
zijn gebaseerd op de open PLC-standaard en 
kunnen eenvoudig via slepen&neerzetten wor-
den geplaatst.                •

SigmaControl BV
(0180) 695 773, www.sigmacontrol.eu

Veilige relaismodule

Elincom
Klaverbaan 101
2908 KD Capelle aan den IJssel
Nederland
 
T  +31-(0)10- 26 40 270
E  info@elincom.nl
I www.elincom.nl

        bedrijfsportret

http://marktechnical.nl
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CNRood Nederland
Blauw-roodlaan 280 
2718 SK Zoetermeer 

T  (079) 360 00 18 
E  info@cnrood.com 
I  www.cnrood.com

  Instrumentatie, test- en meetapparatuur
  Automatic Test Equipment 
  Audio/Video/Broadcast  
  Data Acquisitie  
  Communicatie 
  Auto-ID, barcode scanners en RFID
  Biomedical test- en simulatieproducten  

  Services 
  Repair 
  Calibration 
  Measuring Services

LEVERINGSPROGRAMMA
CNRood België/Luxemburg
Z.1 Researchpark 40 
1731 Zellik

T  (+32) 2 467 03 50

CNRood
In dezelfde tijd dat Bill Hewlett en Dave Packard in 
1938 hun bedrijf oprichtte was in Nederland Cornelis 

Nicolaas Rood bezig om van zijn passie voor elektronica 
zijn beroep te maken. Hij besloot hun apparatuur en 
vergelijkbare meetinstrumenten op de Nederlandse 
markt te brengen. Overigens was C.N. Rood ook een 
groot muziekliefhebber. Hij richtte daarom ook een eigen 
platenlabel op, dat onder de naam CNR Records vandaag 
de dag nog steeds bestaat.

De passie voor elektronica en techniek alsmede het feit 
dat men graag vooraan staat als het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen, is nog altijd terug te vinden bij het 
team van CNRood. Net nu we de introductie van 5G 
gehad hebben, zijn de specialisten op de afdelingen 
communicatie en test- en meetapparatuur al aan 

het kijken wat we mogen verwachten van de 
volgende generatie. Daar leeft 6G al. Het motto 
van CNRood is ‘Driven by technology’ en dat 
houdt in dat je als leverancier van testapparatuur 
al klaar moet staan, voordat de ontwikkelaars die 
een nieuwe technologie gaan gebruiken, aan het 
ontwikkelen gaan. Zowaar geen sinecure gezien 
het brede gamma dat CNRood bestrijkt.

Bedienen zonder aanraken
De dreiging van het coronavirus dwingt ons allemaal tot vergaande 
maatregelen om de gezondheidsrisico’s van de mensen om ons heen 
zoveel mogelijk te beperken. Veel van onze klanten hebben vragen over 
de hygiëne van de bedieningspanelen. Zijn deze applicaties hygiënisch 
genoeg? SCHURTER denkt met haar klanten mee over het verbeteren 
van uw applicatie naar een hogere hygiënische standaard.

SCHURTER ondersteunt en begeleidt haar klanten 
SCHURTER denkt met u mee in deze snel veranderende tijden. 
Dat doen we bijvoorbeeld door te zorgen dat alle randen van het 
frontpaneel zodanig zijn afgesloten dat u uw product met alle 
gangbare ontsmettingsmiddelen kunt reinigen. Al vanaf de opstartfase 
kunnen onze engineers meedenken bij uw project. Bij voorkeur stellen 
we een gezamenlijk engineeringsteam samen. Het voordeel hiervan 
is dat uw wensen al in een vroeg stadium volledig in kaart worden 
gebracht en meegenomen worden in de ontwerpfase. Ontwerp, R&D 
en productie bevinden zich lokaal in Hardenberg, waardoor we altijd 
snel kunnen schakelen.

SCHURTER
De Nieuwe Haven 12
7772 BC Hardenberg Nederland

Touchless CapKeys
Capacitieve schakelaars bedienen zonder aan 
te raken: SCHURTER heeft een speciale 
capacitieve sensor ontwikkeld met een extra 
active guard. Dit resulteert in een hogere 
gevoeligheid, waardoor de vinger eerder wordt 
opgemerkt. Deze guard zorgt ervoor dat de 
capacitieve werking van de CapKey meer 
geconcentreerd richting de gebruiker gaat. De 
capacitieve toetsen kunnen hierdoor bediend 
worden zonder daadwerkelijk aangeraakt te 
worden. Een vinger in de buurt van de CapKey 
houden is dan al vOldoende voor een goed 
schakelcontact.

LEVERINGSPROGRAMMA

Touchless PCAP
Bij de ontwikkeling van PCAP-sensoren heeft 
SCHURTER een belangrijke nieuwe stap gezet 
waar het gaat om hygiëne. Door sensorontwikkeling 
en het tunen van de controller, is SCHURTER 
erin geslaagd een projected capacitieve touchscreen 
“touchless” te maken. De touchscreen reageert 
al bij een kleine afstand tussen de vinger en het 
daadwerkelijke oppervlak. De hard- en software-
instellingen van de PCAP-controller, met name 
op het gebied van gevoeligheid, zijn hierbij 
doorslaggevend. Met onze uitgebreide kennis van 
design en firmware hebben we deze ontwikkeling 
mogelijk kunnen maken.
  
Hygiëne nu belangrijker dan ooit!
Door de “touchless” bediening van CapKey en 
PCAP bedieningspanelen blijft de hygiëne beter 
gewaarborgd. Koffie- en parkeerautomaten hoeven 
niet meer aangeraakt te worden, de touchscreens bij 
de tankstations, kiosken en op vele andere plaatsen 
blijven onaangeraakt en dus schoner. U bepaalt zelf 
of u de “touchless” optie in- of uitgeschakeld wilt 
hebben op uw applicatie; onze engineers zorgen dat 
u dit in eigen beheer kunt doen.

 productnieuws
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  Training 
  Consultancy 
  Lease and rental

Schakelmateriaal is een plek waar ziekte-
kiemen zich prima thuis voelen. Op iedere 

vierkante centimeter van het schakelmate-
riaal zitten er gemiddeld 112, wat betekent 
dat er op een lichtschakelaar tussen de 3000 
en 4000 bacteriën zitten. Deze kolonievor-
mende bacteriën zijn ook nog in staat om 
zich te vermenigvuldigen. Om dat tegen te 
gaan heeft Schneider Electric Merten anti-
bacterieel schakelmateriaal ontwikkeld. 
Hiermee worden alle schadelijke bacteriën 
op het schakelmateriaal binnen 24 uur 
gedood. Daarmee is het de ideale oplossing 
voor plaatsen waar veel mensen de licht-

knoppen of stopcontacten aanraken: open-
bare plaatsen zoals ziekenhuizen, scholen 
of horecazaken, maar natuurlijk ook thuis. 
De kunststof waaruit dit schakelmateriaal is 
vervaardigd, is verrijkt met actieve zilverio-
nen. Dit gaat de ontwikkeling van resistente 
micro-organismen op het oppervlak tegen. 
De afgifte van de zilverionen zorgt ervoor 
dat alle schadelijke bacteriën op het scha-
kelmateriaal binnen 24 uur verdwijnen. Het 
antibacteriële schakelmateriaal is uitgevoerd 
in een helder witte kleur met de naam Actief 

Wit, dat een fris alternatief voor bestaande 
wittinten vormt. Actief Wit is verkrijgbaar 
op de inzetstukken van Systeem M. Deze 
kunnen worden gecomplementeerd met de 
Merten Quickflex-sokkels. Om het geheel 
netjes af te werken zijn er drie soorten afde-
kramen in Actief Wit verkrijgbaar: M-Smart, 
M-Pure en Atelier M.               •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

Hygiëne met Actief Wit-schakelmateriaal

T  +31 523 281 200
E  info.nl@schurter.com
I nl.schurter.com
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Eurocircuits
2800 Mechelen
Antwerpsesteenweg 66
België

Customer Service Team
E  euro@eurocircuits.com

www.eurocircuits.com

EUROCIRCUITS IN HET CORONAJAAR 2020

Eurocircuits in een paar woorden.
PCB Prototypes & Kleine Series, gefabriceerd 
en geassembleerd in Europa, snel en eenvoudig. 
Online 24/7. Virtuele productie nog vóór bestel-
ling om nadien ‘Direkt Juist’, ‘Op Tijd’ en ‘Binnen 
Budget’ te leveren.

Eurocircuits produceert deze diensten met zeer 
korte doorlooptijden in haar gespecialiseerde fabrie-
ken in Duitsland en Hongarije. Opgericht in België 
in 1991, stellen we vandaag meer dan 420 mensen  

 
tewerk in België, Duitsland, Hongarije en India, 
plus in filialen in Frankrijk, Duitsland, Groot-
Brittannië en Zwitserland en verkoopkantoren 
in Italië en Spanje. We produceren momenteel 
meer dan 100.000 bestellingen per jaar voor bijna 
20.000 gebruikers die voor meer dan 12.000 
actieve klanten bestellen. Het feit dat we de PCB 
en de Assemblage in eigen huis doen en in Europa, 
maakt ons betrouwbaar op vlak van kwaliteit en 
levering.

We blijven gas geven en investeren in digitalisering
Medio september zal Eurocircuits zijn nieuwe klanteninterface 
activeren. Ontwikkelaars kunnen hun ontwerp- en montagegege-
vens stap voor stap gratis valideren, prijzen en verzenddata exact 
berekenen en prototypes direct online bestellen. Wie wil kan de 
bèta-versie al testen.

"Voor ons was de lockdown een kans om te bewijzen hoe krach-
tig en flexibel de Europese elektronica-industrie is en hoe belang-
rijk binnenlandse leveranciers zijn voor onze maatschappij", 
zegt Dirk Stans, Eurocircuits Managing Partner en Hoofd Sales 
& Marketing. Toen grote delen van China eind januari werden 
gesloten vanwege het coronavirus, schoot de orderontvangst van 
Eurocircuits omhoog. Eind januari en gedurende de hele maand 
februari bedroeg de orderontvangst 130% van de dagelijkse pro-
ductiecapaciteit.

Hoewel de ordersituatie sinds medio maart weer normaal is, is 
deze bijzondere situatie een uitdaging voor het team. "Tijdens 
de pandemie waren zowel de PCB-fabriek als onze PCB-
assemblagefabriek de klok rond operationeel. De bescherming 
van onze medewerkers was altijd al gegarandeerd en is dat nu 
natuurlijk ook," benadrukt Dirk Stans. De Belgische groep 
van bedrijven met 420 medewerkers produceert printplaten en 
elektronische assemblages voor prototypes en kleine series in 
Duitsland en Hongarije. Gemiddeld levert Eurocircuits 10.000 
orders per maand.

Innovaties in digitale processen en hulpmiddelen
Onze innovaties zitten in de digitale processen en tools voor hard-
ware-ontwikkelaars en PCB-ontwerpers", zegt Stans. De nieuw-
ste innovatie is een nieuwe klanteninterface. PCB-ontwerpers in 
heel Europa testen momenteel de bètaversie in twee fasen. "De 
mening van onze klanten is erg belangrijk voor ons en we eva-
lueren hun reacties zeer zorgvuldig", zegt de Managing Partner. 
Iedereen die haast heeft of gewoon snel een herhalingsopdracht 
wil starten, kan op elk moment met een muisklik naar de oude 
versie overschakelen.

"We hebben veel nagedacht en ideeën uitgeprobeerd over hoe 
we de PCB-complexiteit het beste kunnen voorstellen", zegt 

Dirk Stans. Eurocircuits produceert een grote technologische 
diversiteit aan printplaten: star, semi-flexibel, ALU basis, impe-
dantie-berekend, RF-compatibel, met verschillende basisma-
terialen, laagstructuur, spoor- en isolatieafstand, boordiameter, 
soldeermaskerkleuren enz... Daarnaast zijn er de prijsstelling, de 
productie complexiteit en, heel belangrijk, de maakbaarheid.

Volgens het motto van Eurocircuits: "Direkt goed", wordt de 
bestelling pas in gang gezet als het ontwerp veilig is afgerond. 
"Right First Time" begint bij de ontwerp- en productiegegevens 
van de hardware-ontwikkelaars en PCB-ontwerpers. De intelli-
gente webtools PCB en PCBA Vizualizer zijn geïntegreerd in de 
klanteninterface. Voordeel: Voorafgaand aan de bestelling ziet de 
ontwikkelaar hoe zijn printplaat en assemblage er na de productie 
uit zullen zien.

De ontwikkelaar ziet van tevoren hoe zijn PCB en 
assemblage eruit zal zien
De interactieve webtool die door Eurocircuits is ontwikkeld, con-
troleert de ontwerpgegevens op volledigheid, toont kritische pun-
ten in het ontwerp en geeft concrete suggesties om ontwerpfouten 
te corrigeren. Meer dan 700 regels zijn opgenomen om de selectie 
van parameters te valideren om ontwerpers te helpen. Meer dan 
900 voorgedefinieerde printplaat opbouwen zijn inbegrepen om 
de selectie van een kosteneffectieve en naadloos produceerbare 
printplaat te vergemakkelijken.

De PCBA Visualizer wordt actief voor het plaatsen van compo-
nenten. De BOM en CPL editor controleren de plaatsingsgege-
vens op ontbrekende gegevens, parameters, fouten en component 
footprints en maakt een overzicht van de beschikbaarheid van 
de componenten of mogelijke alternatieven, inclusief de prijzen 
van de componenten voor de respectievelijke bestelhoeveelhe-
den. Het resultaat is een gevalideerde onderdelenlijst en gevali-
deerde plaatsingsgegevens en indien mogelijk een 3D-beeld van 
de assemblage. Hardwareontwikkelaars en printplaatontwerpers 
ontvangen direct een correct ontwerp in industriële kwaliteit en 
een exacte prijsberekening, zelfs voordat ze bestellen.

De klanteninterface stelt ook bestelcombinaties voor die de ont-
werper helpen om de beste combinatie van hoeveelheid, leve-

ringsdatum en prijs te selecteren. Ook wordt 
hier rekening gehouden met orderpooling 
voor de betreffende printtechnologie. De 
orderpooling, die Eurocircuits al ruim 20 jaar 
met succes toepast, combineert verschillende 
orders op één productiepaneel. Doordat de 
printplaatfabrikant optimaal gebruik maakt 
van het productiepaneel, worden de produc-
tiekosten en de standaard doorlooptijden ver-
laagd.

De nieuwe versie zou vanaf medio september 
beschikbaar moeten zijn voor alle klanten. 
"De klanteninterface is een digitale allrounder 
die 24 uur per dag, 7 dagen per week werkt 
en zes verschillende Europese talen spreekt. En 
iedereen die vragen heeft of hulp nodig heeft, 
kan onze online chat gebruiken. Onze specia-
listen in de customer service afdeling beheer-
sen de meeste grote Europese nationale talen", 
aldus Dirk Stans.

"De nieuwe klanteninterface 
is een exponent van de verdere 
ontwikkeling van onze digitale 

strategie", Dirk Stans, Managing 
Partner van Eurocircuits. 
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De Harsh Environment Connector (HEC) 
serie 696 van Binder is uitgebreid met 
enkele nieuwe modellen. Het bestaande 
assortiment wordt aangevuld met flens- en 
kabelconnectoren met ingebouwde bescher-
mende kabelgeleiding. De afsluitende wer-
king van de kabelgeleiding met schroef-
verbinding maakt het mogelijk dat kabels 
en individuele geleiders in een geschikte 
geribbelde beschermingsbuis beschermd zijn 
tegen uitwendige invloeden tot IP67. Als de 
plug en de connector op de bekende HEC-

wijze zijn gekoppeld, bieden ze een bescher-
ming conform IP69K. Toepassingsgebieden 
zijn alle mogelijke elektronische systemen in 
de openlucht, mobiele fabricagetechniek en 
sectoren als landbouw en constructiebouw 
waar vaak met hogedrukspuiten wordt gerei-
nigd. Andere mogelijkheden zijn gebruik 
in verkeersbegeleidingssystemen, de proces-
industrie, waterzuivering en de recycling-
bedrijven. Er zijn typen powerconnectoren 
beschikbaar met bajonetsluiting die zijn 
goedgekeurd voor gebruik met spanningen 

tot 600 V en een nominale stroom van 32 A. 
Door het gebruik van krimpcontacten is een 
veilige, trillingsbestendige verbinding gega-
randeerd. Er zijn kabel- of flensconnectoren 
beschikbaar met 5 (4+aarde), 8 (4+3+aarde) 
of 12 krimpcontacten voor voeding of sig-
nalen. Er zijn accessoires verkrijgbaar voor 
extra flexibiliteit bij de toepassing.               •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Robuuste connectoren voor ruwe omgevingen
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Apollo is de familienaam die Ambiq gebruikt voor een reeks ultra low power 
ARM cortex-M4 microcontrollers. Deze zijn vooruitstrevend in de markt als 
het gaat om stroomverbruik. De door Ambiq ontwikkelde SPOT-technologie 
(Subthreshold Power-Optimized Technology) is gebruikt om tien maal minder 
energie te gebruiken dan andere MCU’s in de markt. Ideaal voor batterijgevoede 
applicaties zoals sensoren, IoT-devices en AI endpoint-oplossingen die jaren 
moeten werken op een enkele batterij. 

Hoe stroomzuinig wilt u het hebben?

Ambiq uit Austin, Texas is gespecialiseerd in super low power 
microcontrollers en realtime clocks. 

Artasie-familie
De Artasie-familie bestaat uit hoogwaardige real-time clock-
IC’s. Deze worden in grote aantallen gebruikt in allerlei sin-
gleboard-computers en CPU-systemen, waarbij in power-off 
mode de RTC gedurende zeer lange tijd doorloopt op een 
knoopcel.

Apollo-familie
Er zijn verschillende soorten en smaken in de Apollo familie, 
de een nog stroomzuiniger dan de ander. Allemaal met een 
enorm geheugen tot 2MB aan Flash en tot 1GB aan RAM 
met processorsnelheden van 24~96MHz.

Elk type heeft een variant met een Bluetooth transceiver 
wat ideaal is voor IoT oplossingen en het uitvoeren van 
software updates. Groot voordeel is dat de MCU met 
Bluetooth het HF-gedeelte uit kan schakelen om het 
stroomverbruik laag te houden. En elk familielid klein van 
formaat is (BGA, LGA en CSP).

SPOT 
De ultra low power-technologie van Ambiq wordt 
Subtreshold Power-Optimized Technology (SPOT) 
genoemd, een uniek en gepatenteerd platform dat wordt 
gebruikt in zowel de Apollo- als de Artasie-familie.

Artifical intelligence 
De Apollo 4 family die begin 2021 beschikbaar zal zijn, 
heeft de rekenkracht om AI-applicaties in het eindpunt te 
verwezenlijken.
De grote processorfabrikanten kunnen AI in de cloud 
regelen, de andere ARM cortex-fabrikanten slagen er in 
om via Edge-technologie AI te implementen in het sys-
teem en met Ambiq gaat het nog een stapje verder. 
De Apollo is krachtig genoeg om AI in het einddevice te 
implementeren. Het geheugen en de rekenkracht zijn, in 
combinatie met het lage stroomverbruik, ideaal voor de 
snel opkomende  ‘kunstmatige intelligentie’ in sensor-en 
IoT-applicaties.

Bluetooth 5
De efficiënte Bluetooth 5 low energy-radio combineert 
communicatie-eigenschappen met een stroomzuinige 
architectuur van de controller die uitmuntend geschikt is 
voor systemen als smartwatches, smart wearables, gehoor-
apparaten, smartcards en draadloze sensoren.   

Voice-on-SPOT
Vanaf Apollo 3 blue plus is de altijd luisterende stem-
herkennende geluidsondersteuning ingebouwd. Deze 
always-on spraaktechnologie, voor bijvoorbeeld het geven 
van opdrachten, is uiteraard ook gebaseerd op de SPOT-
technologie en zodoende bijzonder stroomzuinig.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze vooruitstrevende technolo-
gieën van Ambiq? Of welke technologieën het beste kun-
nen worden ingezet voor uw applicatie vanuit onze andere 
productcategorieën?

TOP-electronics nodigt u van harte uit hierover van 
gedachten te wisselen.      •

TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.comApollo3 Blue AMA3B1KK-KBR EVB

De C11 van HBM is een nieuwe serie mini-
atuur-krachtopnemers. De op rekstrooktech-
nologie gebaseerde krachtopnemers zijn door 

hun zeer bescheiden afmetingen bijzonder 
geschikt voor toepassing in productiemachi-
nes en testbanken. De C11 is verkrijgbaar 

in twee uitvoeringen met vijf meetbereiken. 
In de lage meetbereiken van 50 N, 100 N 
en 200 N heeft de opnemer een hoogte van 

Miniatuur load cells

slechts 4 mm en een diameter van 10 mm. De 
uitvoeringen voor 1 kN en 2 kN zijn 7 mm 
hoog en hebben een diameter van 16 mm. 
Alle C11-krachtopnemers zijn ontworpen 
als symmetrische membraan en hebben een 
extreem hoge eigenfrequentie van circa 40 
kHz. Ondanks hun geringe afmetingen heb-
ben de opnemers een hoge nauwkeurigheid 
(0,3% herhaalbaarheid in ingebouwde posi-
tie). Ze zijn dus geschikt voor meettaken die 
aan hoge nauwkeurigheidseisen moeten vol-
doen. De opnemers zijn in het laboratorium 
van HBM getest op elektromagnetische com-
patibiliteit en zijn geschikt voor de toepassing 
bij temperaturen van –20 °C tot +120 °C. De 
nieuwe C11-krachtopnemers zijn gemaakt 
van roestvrijstaal en voorzien van een 2 meter 
lange geïntegreerde kabel voor installatie. 
C11-krachtopnemers met DAkkS-kalibratie 
zijn leverbaar op aanvraag.                           •
HBM
(0416) 286 040
www.hbkworld.com

Energy ~ (Voltage)2

10X
Lower
Power

http://www.emea.lambda.tdk.com/nl/gxe600
http://www.TOP-electronics.com
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Alhoewel niet direct zichtbaar vindt u Rohde & Schwarz 
terug in vele toepassingen in het dagelijks leven; de 
kans is groot dat bij de ontwikkeling en productie 
van uw mobiele telefoon gebruik is gemaakt van onze 
geavanceerde testapparatuur, de uitzending van digitale 
televisie en -radio wordt in veel landen verzorgd door 
DVB-T en DAB+ zenders van Rohde & Schwarz, voor 
een optimale veiligheid van het vliegverkeer leveren wij 
communicatiesystemen voor de luchtverkeerleiding aan 
vele vliegvelden wereldwijd, ook de interne- en externe 
communicatie aan boord van marineschepen, nationaal 
en internationaal, wordt in veel gevallen verzorgd door 
systemen van Rohde & Schwarz. Last but not least, op 
steeds meer vliegvelden zult u onze QPS Security Scanner 
tegenkomen, wat de meest recente innovatie is voor het 

LEVERINGSPROGRAMMA

Rohde & Schwarz Benelux – Wie zijn wij?
Als dochteronderneming van het zelfstandige familiebedrijf Rohde & 
Schwarz, sinds ruim 85 jaar gevestigd in München-Duitsland, zijn wij al ruim 
40 jaar in de Benelux actief in de gehele keten van geavanceerde technische 
oplossing voor elektronica- en mobiele communicatietoepassingen. Binnen 
Rohde & Schwarz hebben we het motto "Make Ideas Real" – wat we ook 
deden direct vanaf de start van de firma. Met de uitvinding van de eerste por-
table kristallen klok hadden onze oprichters al een briljant idee. En zij stopten 
niet met onderzoeken, analyseren en bedenken van nieuwe technologieën en 
instrumenten.

Wij zijn sindsdien gegroeid tot een internationaal hightech bedrijf met vesti-
gingen in meer dan 70 landen en een jaaromzet van ruim boven de 2.000 M€. 

Rohde & Schwarz Benelux
Ptolemaeuslaan  900
3528 BV Utrecht

Maar één ding is nooit veranderd: de diepgewortelde 
behoefte om met onze ideeën de technologie voor-
uit te helpen en innovaties te stimuleren. Met nu in 
totaal ca. 12.500 medewerkers leggen wij de basis 
voor Smart Cities, Internet of Things en de telecom-
municatiestandaarden van de toekomst zoals 5G.

Ondanks de uitdagende tijden waarin we momenteel 
opereren blijven wij met het Benelux team volledig 
toegewijd om onze klanten optimaal te informeren 
aangaande onze producten en oplossingen waarbij we 

naast de gebruikelijke klantbezoeken ook veelvuldig 
gebruik maken van de online mogelijkheden voor 
live-demonstraties en technische kennisoverdracht 
door middel van webinars.

Voor meer informatie bekijkt u onze website via 
www.rohde-schwarz.com of neem direct contact op 
via info.bnl@rohde-schwarz.com. Eén van onze pro-
ductspecialisten neemt graag contact met u op om u 
nader te informeren over de vele mogelijkheden van 
onze instrumenten en systemen. 

QPS Security Scanner

Rohde & Schwarz kantoor te Utrecht

snel en betrouwbaar controleren van 
reizigers op ongewenste materialen en 
artikelen.
Met een veelheid aan producten zijn wij 
actief in marktsegmenten als draadloze 
communicatie, mobiele netwerk testen, 
automobiel industrie, luchtvaart en 
defensie, halfgeleiders en componenten, 
onderzoek & educatie, audio/video 
productie & uitzending en cybersecurity.

ZNA Series High-End Vector 
Network Analyzer

 bedrijfsportret

Binnen zijn eMobility-activiteiten intro-
duceert Eaton een nieuwe en verbeterde 
lijn van Omnex Trusted Wireless mobiele 
besturingsoplossingen voor zware machi-
nes en veldwerkzaamheden. De 900-MHz 
tweeweg-afstandsbedieningen maken 
draadloze bediening van zware machines 
in ruwe omgevingen mogelijk, waaronder 
mijnbouw, bouw, landbouw, locomotie-
ven en de maritieme sector. Op een bouw-
terrein kunnen de draadloze controllers 
zware machines besturen, zoals vacuüm-

tankers, takelwagens, betonmixers en kra-
nen. Afstandsbediening biedt een aantal 
voordelen, waaronder minder personeel 
op locatie en het voorkomen van gevaar 
voor de werknemers. De nieuwe units heb-
ben een bereik van maximaal 500 meter en 
kunnen worden geprogrammeerd voor een 
breed scala aan functies. Een machinist 
kan bijvoorbeeld op afstand de giekfunc-
ties bedienen, een mengvat draaien of een 
kraan op en neer bewegen, allemaal op een 
veilige afstand. De draadloze bedienings-

elementen kunnen ook worden gepro-
grammeerd om feedback te geven op een 
display, met LED’s of voelbaar. Deze func-
tie kan worden gebruikt om een machinist 
te waarschuwen wanneer een kraan volle-
dig is uitgeschoven, en kan worden gepro-
grammeerd om het gewicht te tonen dat 
een aanhanger draagt.             •
Eaton Industries
(074) 246 91 11
www.eaton.com/wireless

Draadloze mobiele besturingsoplossingen

3D AOI-machine voor de fabriek van de toekomst
In het kader van steeds verdergaande kwa-
liteitsbewaking investeert elektronicafa-
brikant E.D.&A. in een aanvullende 3D 
AOI-machine (automated optical inspec-
tion). De nieuwe machine komt aan het 
eind van de THT-lijn (through-hole tech-
nology). Door de aanschaf van deze 3D 
AOI kan E.D.&A. de THT-lijn voor een 
groot deel worden geautomatiseerd: robots 
plaatsen de componenten (grotendeels) 
automatisch, gevolgd door AOI-inspectie 
op de aanwezigheid en polariteit van de 

componenten; vervolgens selectief solderen 
van de componenten en daarna de optische 
inspectie van de solderingen aan de onder-
zijde van de print met de nieuwe 3D AOI. 
Het bedrijf heeft gekozen voor de Viscom 
full-3D AOI-machine S3016 Ultra, omdat 
hiermee ook de lead protrusion (pin-
lengte) geverifieerd kan worden. Hierop 
zijn bepaalde normen van toepassing en 
bovendien zijn deze pinlengtes belangrijk 
voor producten die worden ingebouwd. 
Deze nieuwe machine heeft niet alleen een 

3D-bottomcamera, maar daarnaast ook 8 
zijdelings geplaatste camera’s die een scha-
duwvrije inspectie onder een hoek mogelijk 
maken. Deze camera’s bieden veel gebruiks-
gemak voor de operatoren: een helder en 
duidelijk beeld maakt een juiste interpre-
tatie en correct herstel van een eventuele 
afwijking mogelijk.                 •
E.D.&A. NV
+32 3 620 18 18
www.edna.eu

T  030-6001700
E  info.bnl@rohde-schwarz.com
I  www.rohde-schwarz.com

http://www.TOP-electronics.com
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Prokorment
Waterloop 3
2614 XC Delft

Prokorment levert producten, diensten en kennis aan leveranciers en produ-
centen van o.a. frequentieregelaars of machinebouwers, maar ook aan instal-
lateurs van industriële netwerken, scheepsbouwers en direct aan eindgebruikers. 
Producten die Prokorment onder andere levert zijn analysers voor veldbus-
systemen Profinet, Profibus DP/FMS, Canbus, CanOpen, Devicenet en AS 
Interface, inclinosensoren /neigungsensoren, EMC-filters, netfilters, netspoelen, 
ontstoorcombinaties, motorspoelen, dU/dt-filters en all-polige sinusfilters, etc.

Naast de levering van producten, is het leveren van kennis en het helpen bij 
het oplossen van problemen ook een belangrijk onderdeel van Prokorment. 
Zo kan men u helpen bij het uitvoeren van EMC-metingen in installaties 
met bijvoorbeeld frequentieregelaars en het uitvoeren van metingen voor 
veldbusdiagnose aan Profibus-, Profinet en CANbus-netwerken. Een belang-
rijk onderdeel hierbij is EMC en potentiaalvereffening. Met de juiste hulp-

middelen en speciale aar-
dingskabels met lage 
impedantie kunnen veel 
problemen met aarding 
en potentiaalvereffening 
opgelost worden. Door 
jarenlange ervaring met 
dit soort problemen kan 
Prokorment u daarbij 
helpen om snel de ‘pijn-
punten’ te vinden.

LEVERINGSPROGRAMMA

Inclino / waterpassensoren
De betere kwaliteit Inclinometer komt van 
Gemac. Een gerenommeerd Duits merk dat 
toonaangevend is op het gebied van specialisti-
sche elektrotechnische hard- en software. 

Emi filter (EMC)
Een emi filter is slechts een van de toepassingen 
die we inzetten bij het ondersteunen van de sta-
biliteit in elektrotechnische installaties. Alle elek-
trische machines hebben last van elektromagne-
tische interferentie. Ze worden erdoor beïnvloed 
of stralen het zelf uit. De filters van Fuss kunnen 
helpen om de problemen op te lossen.

Active power conditioners
Van de firma Meanwave levert Prokorment 
o.a. actieve stroom-conditioners. Deze PQi-
conditioners kunnen er voor zorgen dat een 
vervuilde netspanning weer netjes sinusvormig 
wordt. Hierdoor zijn energieverliezen lager, scha-
delijke resonanties minder en treden er minder 
snel stroomstoringen op. Vergeleken met passieve 
filteroplossingen biedt actieve compensatie grote 
voordelen. Een actief filter doet namelijk meer 
dan alleen maar het uitfilteren van hogere harmo-
nischen. 

Profibus en Profinet diagnose
Op het gebied van het testen van de netwerken 
voor Profibus en Profinet is de Duitse firma 
Indusol een ware specialist. Zij maken diverse 
testsystemen om niet alleen een storing in een 
netwerk op te lossen, maar ook om vroegtijdig 
te kunnen detecteren of er storingen in de nabije 
toekomst op kunnen treden. Ook leveren zij sinds 

kort switches waarin diagnosefuncties zijn onder 
gebracht. We hebben het dan over de switches uit 
de serie PROmesh (zie foto).

CANbus diagnose
Iedere Canbus-toepassing heeft eigen, specifieke 
kenmerken wat maakt dat het oplossen van pro-
blemen lastig kan zijn. Prokorment ondersteunt u 
met praktisch inzicht en ervaring waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de apparatuur die gemaakt 
wordt door Gemac, specialist in Canbus diag-
nose-apparatuur.

Functional tester
De Functional testers van Dr. Eschke maken het 
mogelijk om op verschillende niveaus de pro-
ductie van elektronische apparatuur te contro-
leren. Door het inzetten van deze testers, weet 
de gebruiker dat het product dat hij maakt, ook 
daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen.

T  (015) 212 13 10
E  info@prokorment.nl
I  www.prokorment.nl

SigmaControl
Bijdorp West 24
2992 LC Barendrecht

T  +31 180 69 57 77
E  office@sigmacontrol.eu
I  www.sigmacontrol.eu

Vriendschap en een gezamenlijke passie voor tech-
niek; de basis voor het opstarten van een eigen onder-
neming waarmee Lucien Kouwenhoven en Johan 
Embregts meer dan 25jaar geleden SigmaControl 
hebben opgericht. Een niet weg te denken speler 
op het gebied van Industriële Automatisering die 
wellicht de meeste bekendheid geniet vanwege haar 
exclusieve distributeurschap voor de Oostenrijkse 
industriële automatiseerder SIGMATEK. 
Technologische ontwikkelingen in de industrie vol-
gen elkaar in rap tempo op; hardware moet compac-

ter en meer modulair, software, programmeertalen 
en ontwerptechnieken moeten deel uitmaken van 
een kostenbesparend totaalpakket. Wij dagen u uit 
om uw project onder de loep te nemen en samen te 
zoeken naar de juiste oplossingen.

De kracht van integratie bij uw besturing.
Industriële bedrijven staan nooit stil. Het moet altijd 
beter, efficiënter en voordeliger. Niet zelden fungeert 
het park en de besturing van uw machine als aanja-
ger van die evolutie. Machinebouwers voor industri-
ele toepassingen moeten mee in die ontwikkelingen. 
Met SigmaControl heeft u een partner die uw busi-
ness begrijpt. En die u in staat stelt om uw machines 
optimaal te laten inspelen op de eisen en wensen van 
een veranderende markt. We doen het al meer dan 
vijfentwintig jaar, voor uiteenlopende opdrachtge-
vers en met één heldere visie: machinebouwers alle 
tools in handen geven om hun eigen producten con-
tinu te perfectioneren.

LEVERINGSPROGRAMMA

Een totaalconcept voor uw machinebesturing 
De kracht van SigmaControl is dat we u één geïntegreerd concept 
kunnen aanbieden, opgebouwd uit componenten die elk op hun 
eigen terrein tot de top van de markt behoren. SigmaControl weet 
die componenten perfect te integreren, tot een concept dat aansluit 
bij elke specificatie. Elk industrieel productieproces voor een opti-
male machinebesturing. Met de slagvaardigheid die onze organisa-
tie eigen is, kan die oplossing sneller worden gerealiseerd.

Innovaties waar u de vruchten van plukt
Met het uiterst compacte S-DIAS Safety systeem van SIGMATEK 
geniet de gebruiker een hoge mate van vrijheid bij het ontwerpen 
van projecten voor veiligheidsconcepten. De nieuwe Hot-Swap-
functie zorgt er zelfs voor dat machine-componenten met hun 
Safety cpu’s flexibel in het systeem kunnen worden geïntegreerd; 
uitloggen en inloggen op het computernetwerk op een andere loca-
tie -en dat tijdens runtime! De primaire centrale veiligheidsbestu-
ring kan tot 70 optionele substations met noodstopfunctie beheren.

        bedrijfsportret

        bedrijfsportret
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Zoals de naam al aangeeft, is dit een bedrijf dat 
waarde toevoegt aan de elektronicamarkt. Om 
te weten wat ze daarmee bedoelen, moet je in 
gesprek gaan met de medewerkers. Al snel ont-
dek je dat je te maken hebt met techneuten die 
weten waar ze over praten. Van de producten 
die ze verkopen, weten ze letterlijk alles, het-
geen wil zeggen dat ze met u mee kunnen den-
ken wat de beste oplossing is voor uw product.

Al sinds de oprichting in 1991 verkopen ze 
professionele elektronicacomponenten en 
subassemblages die niet iedereen verkoopt. 
Deze niche-producten vinden hun afzet niet 
alleen in de Benelux. Dagelijks gaan er zendin-
gen naar klanten wereldwijd. Daarbij wordt  

de logistiek afgehandeld door een volledig  
geautomatiseerd, betrouwbaar ordersysteem 
en worden de goederen verzonden vanuit hun 
eigen magazijn in Nederland.

Wie het leveringsprogramma bekijkt, ziet 
dat AVE een aantal specialismen heeft. Als 
eerste is dat draadloze datacommunicatie. 
Ondertussen hebben zij alle vormen voorbij 
zien komen tot aan 5G aan toe en daardoor 
is de technische kennis van de buitendienst- 
en applicatie-ingenieurs dusdanig groot dat zij 
u optimale technische ondersteuning kunnen 
bieden. 
De tweede pijler is voedingen. Hierbij gaat het 
niet om standaardvoedingen voor dagelijkse 

  Draadloos met o.a. antennes, Wifi-modules, Bluetooth-modules en -conver-
ters, wireless modules voor 2G/3G/4G en 5G, LTE-M1/NB-IoT, M-Bus/
Zigbee en diverse GPS-oplossingen van Telit Wireless Solutions

  Voedingen met AC/DC- en DC/DC-converters, DIN-rail-voedingen, Green 
powersupplies, medische voedingen en voedingen voor lucht- en ruimtevaart 
van o.a. Tracopower

  Displays en systemen met LCD-modules, Touchscreens, LED indoor en out-
door signs, vacuümfluorescentiedisplays, industriële HMI-computers

  Active componenten van Smartec, PDI Precision Device Inc, Data Delay 
Devices, DEI Device Engineering, IC-Haus

  Passieve componenten zoals weerstanden van Ohmite, elco’s van Kendeil, con-
nectoren van Aries, spoelen van Palpilot

  Mechatronica zoals reedswitches en sensoren van Aleph, koelelementen en 
behuizingen van Fischer, afschermingsmateriaal en thermische geleiding van 
Laird Technologies, motoren en encoders van Tamagawa

AVE Added Value Electronics BV
Nieuwland Parc 13i
2952 DA Alblasserdam

Nederland:
T +31 78 621 5900
F +31 78 621 5815
E info@ave-nl.com
I www.ave-nl.com

België:
T +32 3 293 3664
F +32 3 295 3346
E michiel@ave-be.com
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applicaties. In tegendeel. De voedingen en 
DC/DC-converters die AVE levert, zijn 
bedoeld voor applicaties waarbij hoge eisen 
gesteld worden aan o.a. de betrouwbaarheid. 
De voedingsmodules die zij leveren vinden 
dan ook aftrek in niet alledaagse applicaties, 
zoals de medische wereld, maar ook de lucht- 
en ruimtevaart. Overigens zijn het niet alleen 
de voedingsmodules die hun weg naar deze 
applicaties vinden, want ook binnen het pro-
gramma actieve en passieve componenten 
vinden we onderdelen die hun weg vinden 
naar dit soort toepassingen.

Nieuwe website
Onlangs is de website van AVE vernieuwd en 
aangepast aan de eisen van vandaag de dag. 
Ondanks dat deze site veel lijkt op de oude, 
is er toch het nodige verbeterd. Een overzicht 

van het leveringsprogramma is bijvoorbeeld 
veel sneller te vinden evenals het nieuws dat 
men te melden heeft. Nieuw is in ieder geval 
de geïntegreerde webshop. Hier kunt u hulp-
middelen en ontwikkeltools bestellen, maar 
geen onderdelen. Voor dat laatste wil men 
graag persoonlijk met u in contact om zo de 
toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Speerpunten
  Echt oplossingen in plaats van alleen 
onderdeelnummers

  Door ondersteuning snellere time-to-mar-
ket voor uw applicatie 

  Veel producten uit voorraad leverbaar en 
snelle levering van samples 

  Producten voor de industrie, lucht- en 
ruimtevaart, military, medische, automo-
tive en consumenten applicaties.

 productnieuws
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De HD-1500 is de jongste en sterkste toe-
voeging aan de serie mobiele robots van 
Omron. De nieuwe HD-1500 heeft een 
laadvermogen van 1500 kg en is daar-
mee ideaal voor de moderne fabriek, waar 
oplossingen voor autonome material hand-
ling nodig zijn om veeleisende industriële 
automatiseringstaken uit te voeren. Het 
laadvermogen van de HD-1500 maakt het 
mogelijk om grote automotive-onderde-
len, zoals een autochassis of stapels pallets, 
te transporteren. Dit soort items worden 
traditioneel met vorkheftrucks verplaatst. 
Met de introductie van de HD-1500 
vormen de mobiele robots van Omron, 

waaronder de LD-60/90 en LD-250, een 
naadloze serie modellen die een grote ver-
scheidenheid aan items kunnen transpor-
teren, van componenten tot WIP (work in 
progress), eindproducten en zwaar mate-
riaal. De toonaangevende Fleet Manager 
van Omron zorgt voor een efficiënte mate-
riaalverwerking in fabrieken. Hij kan tot 
honderd mobiele robots met verschillende 
afmetingen, configuraties en laadvermo-
gens, ondergebracht in één systeem, bestu-
ren om complexe material handling en 
logistieke toepassingen te automatiseren. 
De robots kunnen automatisch de beste 
route berekenen, terwijl ze veilig samen-
werken met mensen en rond obstakels 
navigeren, zonder gebruik te maken van 
magneetstrips op de vloer of andere gelei-
ding. De HD-1500-accu wordt in slechts 
36 minuten opgeladen en een volle accu 
gaat een volledige ploegendienst mee, 
waardoor stilstand wordt beperkt.             •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Mobiele robot 4K-aanraakscherm voor medische toepassingen
Van de Taiwanese fabrikant Winmate 
introduceert Duranmatic een nieuw 32 
inch 4K aanraakscherm voor gebruik in 
de gezondheidszorg. Het display is speci-
aal ontworpen voor gebruik in verschil-
lende zorgtoepassingen zoals de opera-
tiekamer, eerste hulp en pre-operatieve 
ruimtes. Het kan met een helderheid tot 
700 nits en een hoog contrast uiterst gede-
tailleerde beelden weergegeven. Hiernaast 
biedt het display een UHD 4K-resolutie 
van 3840 x 2160. Dit gecombineerd met 
een bijzonder nauwkeurige weergave van 
kleuren en grijstinten en een latentietijd 
van bijna nul geeft een chirurg een nauw-
keurige dieptewaarneming en ondersteunt 
een perfecte hand-oog coördinatie. Het 
lichtgewicht display kan aan het plafond 
op een arm gemonteerd worden of met 
een VESA-muurbeugel aan de wand. Het 
display ondersteunt verschillende ingangs-
signalen: 3G SDI, HDMI, VGA, dubbele 
DVI, DP 1.2, USB 2.0, RS-232, RJ-11 en 
audio. Het fanless ontwerp en de kunst-
stof behuizing met antimicrobiële eigen-
schappen helpen de verspreiding van bac-

teriën en verontreinigingen te voorkomen. 
Daarnaast is het display gecertificeerd con-
form IEC 60601, wat de veiligheid van het 
apparaat in zorgtoepassingen garandeert. 
Uiteraard is het display ook geschikt voor 
andere toepassingen waar deze eigenschap-
pen van pas komen.               •

Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl
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Eenvoudige stroomvoorziening

 productnieuws

De invloeden van Industry 4.0 en IIoT leiden 
tot een grotere vraag naar procesbesturing en 
-terugkoppeling. Zelfs de mechanica evolueert 
van pneumatische naar elektrische aandrijving, 
waardoor de vraag naar vermogen in het veld 
toeneemt. Murrelektronik heeft hiervoor een 
eenvoudige oplossing: gestandaardiseerde ver-
mogensconnectoren. De M12 vermogenscon-
nectoren van Murrelektronik zijn compact maar 
zijn geschikt voor grote stromen. Ze bieden een 
veilige, stekkerbare verbinding voor lineaire aan-
drijvingen, stappenmotoren en voor de voeding 

van veldbusmodules. De MQ15 heeft een prak-
tisch snelkoppelingssysteem. Een kwartslag is alles 
wat nodig is om een IP67-verbinding te maken. 
Dit bespaart tijd tijdens de installatie. De MQ15 
is geschikt voor asynchrone en driefasige motoren 
tot 7,5 kW en is ideaal voor vermogensverdeling. 
Servobesturingen kunnen worden aangesloten op 
aandrijvingen met M23-connectoren die verkrijg-
baar zijn in een grote verscheidenheid aan contact-
toewijzingen. Mini-kabels (7/8”) zijn de geves-
tigde keuze voor vermogens- en signaaloverdracht. 
Deze c(UL)us listed kabels zijn een industriestan-

Automatisering en apparatuur hebben veel power nodig. Naarmate de 
installatieconcepten geavanceerder worden, neemt het aantal veldapparaten toe 
en worden componenten zoals IO-modules, sensoren, aandrijvingen, camera’s en 
verlichting overal ingezet. 

daard in Noord-Amerika en worden al decennia lang wereldwijd gebruikt voor 
het aandrijven van componenten en apparaten. De robuuste kabels zijn geschikt 
voor het aansluiten van sensoren, actuatoren en vele andere componenten.       •
Murrelektronik
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

Condens, hevige regenval, een krachtige 
waterstraal: wanneer vocht en elektriciteit 
elkaar ontmoeten, kan snel kortsluiting ont-
staan. Een beproefd middel om dit te voor-
komen is gietmateriaal. Met de gelbox biedt 
Wago nu een aantrekkelijk alternatief om 
de bescherming tegen vocht conform IPX8) 
snel, eenvoudig en veilig te realiseren. De 
gebruikte polyurethaangel is siliconenvrij. 

De gelbox van Wago kan daardoor in alle 
takken van de industrie worden gebruikt, 
ook in bereiken waar lak, verf en andere 
gevoelige producten worden gebruikt. De 
gelbox is verkrijgbaar in zes formaten, kan 
veelzijdig in het laagspannings- en extra-
laagspanningsbereik worden ingezet en is 
bovendien compatibel met de Compact-
lasklemmen van de serie 2273 van Wago en 
met de Compact-verbindingsklemmen van 
de serie 221. De IPX8-beschermingsgraad 
van de Wago Gelbox kan alleen worden 
gegarandeerd in combinatie met de las- en 
verbindingsklemmen van Wago.              •
WAGO Nederland BV
(055) 368 35 00
www.wago.com

Gelbox beschermt las- en verbindingsklemmen
De inductieve meerkanaalssystemen induSEN-
SOR MSC7602 en 7802 openen een groot 
aantal nieuwe toepassingsmogelijkheden. Voor 
toepassingen in de machinebouw en automati-
sering is een groot aantal inductieve wegsenso-
ren en meetsondes van Micro-Epsilon beschik-
baar, die eenvoudig met deze nieuwe systemen 
gecombineerd kunnen worden. De robuuste 
en universele controller-serie MSC7x02 
biedt een breed scala aan toepassingen voor 
afstandsmeting en geometrietests. Ze worden 
voornamelijk gebruikt in de automatisering 
en machinebouw. Er zijn telkens twee geïnte-
greerde kanalen beschikbaar. Een breed scala 
aan LVDT- en LDR-verplaatsingssensoren en 
meetsondes kan worden gecombineerd, die 
onder andere worden gebruikt voor positio-
neringstaken in de machinebouw en automa-

tisering, voor vorm- en geometrietests op het 
gebied van kwaliteitscontrole en voor materi-
aaltests in testsystemen en voor het meten van 
spanslagen.                              •

Micro-Epsilon Benelux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Krachtige controller voor inductieve wegsensoren

De ronde kunststof-connectoren uit de PRC-
serie van Phoenix Contact zijn nu ook ver-
krijgbaar als geconfectioneerde aansluitoplos-
sing. De voorgemonteerde connectoren en 
kabels zijn geschikt voor binnen en buiten en 
maken een snelle inbedrijfstelling mogelijk 
omdat montage ter plaatse niet meer nodig 

is. De kabelmodules zijn als drie- of vijfpolige 
uitvoeringen met telkens een connector of 
een koppeling en een vrij kabeluiteinde ver-
krijgbaar. De connectoren in beschermklasse 
IP69 zijn gedimensioneerd voor nominale 
stromen van 35 A en nominale spanningen 
van 690 V. De weerbestendige materialen van 

de connectoren en kabels maken de toepas-
sing in zouthoudende lucht of onder directe 
zonnestraling mogelijk.              •
Phoenix Contact BV
(0316) 591 720
www.phoenixcontact.nl

Ronde connectoren met voorgemonteerde kabels

http://www.tbp.nl
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Ons printplaatportfolio omvat een brede waaier aan 
producten: van dubbelzijdige printplaten tot uiterst 
geavanceerde HDI- en flexibele printplaten. Hoewel 
de printplaten die wij produceren steeds andere func-
ties bieden en voor verschillende toepassingsgebieden 
worden ontworpen, hebben ze allemaal één ding 
gemeen, namelijk dat onze experts toezicht houden 
op heel het productieproces, van ontwerp en prototy-
pering tot massaproductie.

Vaak zijn er verschillen tussen de technische mogelijk-
heden van het prototype en de technische mogelijk-
heden van de massaproductiefabriek. Deze verschil-
len leiden tot een inefficiënt en tijdrovend proces. 
Ons proces voor prototypering dicht de kloof tussen 
prototype- en massaproductie, zodat uw prototypes 
klaar zijn voor massaproductie.

Onze lokale technici voeren DFM-controles uit 
van de lay-out, stack-ups, gevraagde basismateria-
len en andere technische kenmerken en toleranties. 
Hierdoor is het ontwerp geoptimaliseerd voor massa-
productie, terwijl we tegelijkertijd hetzelfde ontwerp 
kunnen bieden dat voldoet aan de vereisten voor pro-

NCAB Group
Het Sterrenbeeld 42
5215 ML ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

M  +31 64 200 26 22
E  ingrid.deleeuw@ncabgroup.com
I  www.ncabgroup.com/nl/

totypes en doorlooptijden van massapro-
ductie. Hierdoor is het niet langer nodig 
om het product te herontwerpen als het al 
in de massaproductiefase zit.

Als klant hoeft u hiervoor niet zelf con-
tact op te nemen met meerdere verschil-
lende leveranciers. We nemen de volle-
dige verantwoordelijkheid voor de gehele 
levenscyclus van het product op ons, van 
ontwerp tot end-of-life, inclusief reserve-
onderdelen. Ons doel is om uw marktin-
troductietijd te verkorten.

Altijd op tijd leveren
Het juiste printplaatontwerp, geprodu-
ceerd in de juiste fabriek, zijn twee belang-
rijke factoren om tijdige levering te garan-
deren. Onze lokale teams en onze teams in 
China controleren dagelijks updates van-
uit de fabriek om ervoor te zorgen dat uw 
printplaten altijd op tijd worden geleverd.
Vorig jaar hebben we 137 miljoen print-
platen verstuurd – en dat is precies de 
reden waarom wij van onze expediteurs 
een voorkeursbehandeling krijgen. We 
versturen zeven dagen per week gesyn-
chroniseerde en kostenefficiënte zendin-
gen naar Europa, de VS en de rest van de 
wereld.

Vooraf geboekte capaciteit in 
belangrijkste fabrieken
Dankzij onze enorme koopkracht 
en goede relaties kunnen we in onze 
belangrijkste fabrieken maandelijkse 
capaciteit garanderen, met preferentiële 
doorlooptijden.

Betrouwbare printplaten met volledige 
verantwoordelijkheid van ontwerp tot volume

Wij volgen uw order vanaf productie tot levering 
op uw locatie
Om ervoor te zorgen dat uw order op tijd wordt geleverd, 
verstrekt ons orderbeheersysteem real-time gegevens vanuit 
de fabrieken, zodat wij te allen tijde weten in welk productie-
stadium de inkooporder zich bevindt. Als we verwachten dat 
er afwijkingen zullen optreden of de bevestigde leverdatum 
in gevaar komt, wordt u snel op de hoogte gebracht van de 
wijze waarop het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Een Klimaat Uitdaging
Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt voort uit het 
transport van producten via de luchtvracht van Hong Kong 
naar Europa en de VS. De partners waarmee we samenwer-
ken aan de transportkant hebben ambitieuze doelstellingen 
om hun CO2-uitstoot te verminderen. 70% van de zendin-
gen vanuit Hong Kong zijn per vliegtuig. Zee- en spoorver-
voer zijn beide goedkoper en zorgen voor een lagere uitstoot, 
maar door de vraag van klanten naar korte doorlooptijden 
kiezen ze vooral voor het luchtalternatief. Wat we kunnen 
doen, is de communicatie over de milieu-impact van de 
verschillende alternatieven verder verbeteren, zodat klanten 
weloverwogen keuzes kunnen maken. In 2019 zagen we een 
lichte stijging van het goederenvervoer per spoor. 

 productnieuws

Als antwoord op alle ontwikkelingen op het 
gebied van 5G-IoT en de trend naar opslag van 
enorme hoeveelheden gegevens, heeft Apacer 
SSD's gelanceerd die specifiek zijn afgestemd 
op NAS-toepassingen (Network Attached 
Storage). Rekening houdend met de strikte 
vereisten voor gegevensopslag en beveiliging 
van NAS-gebruikers, combineren de NAS-
SSD's van Apacer duurzaamheid, efficiëntie 
en betrouwbaarheid met een stille werking. 
Ze maken het gemakkelijk om snel te upgra-

den van traditionele harde schijven of gewone 
SSD's, en zorgen voor veiligheid en betrouw-
baarheid voor het home office of voor NAS-
toepassingen in kleine en middelgrote bedrij-
ven. Aangezien een NAS-systeem jarenlang 
dag-in dag-uit in werking is, is betrouwbaar-
heid een eerste zorg. De NAS-SSD's maken 
het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens 
probleemloos te lezen en te schrijven, terwijl de 
levensduur meer dan het drievoudige bedraagt 
van een SSD van consumentenkwaliteit; fre-
quente vervanging is zodoende niet nodig. De 
NAS-SSD's van Apacer maken gebruik van 
3D NAND-flashgeheugen dat speciaal is ont-
worpen voor NAS-toepassingen, met alle posi-
tieve gevolgen van dien voor de prestaties en de 
reactiesnelheid.                 •
Apacer Technology BV
(040) 267 00 00, www.apacer.com

SSD's voor NAS-toepassingen Compacte noodstopknop
De ‘small E-stop’ noodstopknoppen van Eaton 
kunnen worden toegepast op bedienings-
panelen, touch-displays, op kleinere toepas-
singen zoals afstandsbedieningen, of kunnen 
direct op een machine worden gemonteerd. 
Machinebouwers kunnen de knop gebruiken 
in nieuwe panelen, machines en afstandsbedie-
ningen, maar kunnen hem ook achteraf inbou-
wen in bestaande toepassingen. Met een diame-
ter van 30 mm en een hoogte van 32 mm is de 
knop kleiner dan de standaard noodstopknop-
pen en voldoet hij aan de vraag naar kleinere, 
slankere bedieningen. De betrouwbaarheid 
is echter gelijkwaardig aan de grotere E-stop-
versies en overtreft de eisen die wereldwijd aan 
noodstopknoppen worden gesteld. De optio-
nele LED-verlichting van de nieuwe serie zorgt 
voor een 360°-verlichte ring en bovenkant. Zo 
is de noodstopknop zelfs in een slecht verlichte 
of donkere omgeving vanuit alle richtingen 

zichtbaar. Met behulp van een RGB-led kun-
nen zeven verschillende kleuren worden inge-
steld. Hierdoor kunnen de knoppen worden 
gebruikt om de status van een machine weer te 
geven of om verschillende besturingsopties te 
visualiseren. De knop is ook verkrijgbaar in een 
zwarte uitvoering, die echter niet kan worden 
gebruikt in veiligheidstoepassingen.                •
Eaton Industries
(0418) 570 200
www.eaton.nl/electrical
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AE Sensors
Jan Valsterweg 92
3315 LG Dordrecht

T  (078) 621 31 52
E  aesensors@aesensors.nl
I  www.aesensors.nl

Van druk sensoren tot hoeksnelheid en gasmetingen
AE Sensors levert en produceert sensoren en systemen voor het meten van een 
groot aantal zeer uiteenlopende fysische grootheden. Ook de voor de verwerking 
van de meetgegevens noodzakelijke systemen kunt u bij hen terecht, zoals 
voor data-acquisitie, radiotelemetrie en PCM High-Speed Data-Acquisitie en 
verwerking, radio telemetrie & radio besturing. 

Al meer dan 25 jaar zijn ze een begrip in de wereld van sensoren. Of het nu 
gaat om een offshore-applicatie op 3 km diepte in de Golf van Mexico of een 
uiterst nauwkeurige, nanometer resolutie, lengtemeting op een machine die 

LEVERINGSPROGRAMMA

  Druk 
  Lengte en Positie 
  Trilling en versnelling
  Niveau 
  Inclinatie en hoek
  Kracht en moment

  Flow 
  Temperatuur

Verder leveren wij:
  Data acquisitie systemen
  Display en controllers

wafers produceert, zij hebben de kennis en producten in huis om 
tot een meetoplossing te komen. En mocht het zo zijn dat het 
product niet in het standaard leveringsprogramma zit, dan kunnen 
ze in eigen huis een geschikte oplossing of product ontwikkelen 
en of produceren. Zo beschikt AE Sensors over een test- en 
kalibratieruimte alsmede over een mechanische werkplaats waarin 
aanpassingen en kleine producties kunnen plaatsvinden.
Naast al het voorgaande beschikt men in Dordrecht over een 
showroom annex opleidingsruimte waar cursussen gegeven 

AE Sensors levert een grote verscheidenheid 
aan sensoren voor:

kunnen worden voor producten 
of productgroepen die een 
uitgebreidere begeleiding nodig 
hebben.

Lumberg Nederland
Jan van der Heydenstraat 76 
2665 JB Bleiswijk (NL

T  +31(0)10 5216255
E  info@lumberg.nl
I  www.lumberg.nl

Connect of connectivity, bij Lumberg 
Nederland ben je aan het juiste adres!
Lumberg Nederland is 48 jaar geleden opgericht. 
Toen een dochter ondernening van Lumberg 
Duitsland, die destijds onder andere antennes, audio 
stekkers en buisvoeten produceerden. Zoveel jaren 
later produceert Lumberg nog steeds connectoren die 
wereldwijd worden gebruikt.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het 
importeren, distribueren en ontwikkelen van 
connectiviteitsproducten in het bereik van 
connector/verbindingen. Naast het distribueren van 
standaard voorraad producten van vooraanstaande 
leveranciers is het ontwikkelen en produceren van 
klant specifieke oplossingen een onderdeel van onze 
meedenk strategie.

Een voorbeeld daarvan is een waterdichte plug, die 
wij met de klant doorontwikkeld hebben met als 

doel een voeding connector waarvan de plus en min 
altijd goed zit zonder dat je de aansluiting hoeft 
om te draaien en bovendien waterdicht is zodat de 
eindklant deze led verlichting strips kan verwisselen 
zonder na te denken. Dit resulteerde in een ronde 
DC plug die altijd goed zit en gecombineerd met 
een aanpassing van de molding waterdicht gemaakt 
is. Hierdoor kan elke supermarkt medewerker nu 
in de koelvitrines gemakkelijk de schappen met led 
verlichting wisselen en aansluiten.

Lumberg Nederland in het kort:
  Voorraad en logistieke service
  Constante hoogwaardige kwaliteit van de 

producten
  Technische kennis en ondersteuning
  Meedenken in oplossingen
  Product ontwikkeling en fabricering
  Nauwe samenwerking met de fabrikanten
  Korte communicatie lijnen

Wij vertegenwoordigen een 6-tal merken en geen tientallen 
andere waardoor wij het overzicht  houden op deze 
productlijnen. Wij kennen dus de assortimenten van A tot Z.

Onze nieuwste product lijn is een serie waterdichte connectoren 
in de maten M12 tot M28. Deze maat M28 kan wel tot 50 
ampère per contact gaan. Deze connector lijn is prima toe te 
passen in een industrie omgeving of koppeling met bijvoorbeeld 
displays of andere apparatuur die buiten zijn opgesteld.

Kortom, industriële oplossingen nodig? Neem gerust contact 
met ons op wellicht hebben wij een uitstekende oplossing voor 
uw connectivity uitdaging.

LEVERINGSPROGRAMMA

 productnieuws

        bedrijfsportret

        bedrijfsportret

Lithium-ion is veel beter dan loodzuur 
als batterijoplossing voor datacenter-
toepassingen omdat het betere prestaties 
levert bij een betrouwbaardere energie-
voorziening. Dit stelt Aggreko, specialist 
op het gebied van tijdelijke energieoplos-
singen. UPS-batterijen zorgen ervoor dat 
de energievoorziening van een datacenter 
constant en ongestoord is. Daarnaast zijn 
ze een kostenefficiënte energiebron als de 
netvraag groot is. De vraag naar stroom 
en het aanbod van de energiebron moeten 
in balans zijn om ervoor te zorgen dat het 
datacenter effectief draait. Daarbij kan een 
batterij samenwerken met de generatoren 

om een consistente output te leveren en 
stilstand te voorkomen. Een vijftal redenen 
om voor lithium-ion te kiezen: lithium-
ion technologie heeft over het algemeen 
een veel hogere energiedichtheid, kan een 
ontladingsdiepte van 85% bereiken verge-
leken met 50% bij de loodzuurtechniek, 
en heeft meestal een efficiëntie van meer 
dan 95%; lithium-ion batterijen kunnen 
tot acht keer zoveel cycli aan als hun lood-
zuur-tegenpolen. Daarom kunnen ze lang-
duriger in datacenters worden gebruikt en 
hoeven ze minder vaak te worden vervan-
gen; lithium-ion batterijen kunnen wor-
den geoptimaliseerd met speciale software, 

die er niet alleen voor zorgt dat de batterij 
wordt opgeladen, maar tevens de energie 
op de meest efficiënte manier levert zodat 
de levensduur niet wordt aangetast; om te 
besparen op de totale elektriciteitskosten 
kunnen UPS-batterijen worden gebruikt 
als DSR-units (demand side response) als 
de vraag op het net het aanbod overtreft; 
de lithium-ion technologie is voortdurend 
in ontwikkeling en wordt steeds verder 
geoptimaliseerd, zowel in de statische bat-
terij-industrie als in de automotive sector. 
Door gebruik te maken van deze batterij-
chemie kunnen datacenters profiteren van 
de meest recente innovaties.            •

Aggreko Netherlands
(0168) 788 117
www.aggreko.com

Lithium-ion batterijen voor datacenters
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EEMC B.V.
Klaverbaan 101
2908 KD Capelle aan den IJssel

T  +31 (0)10-264 02 90
E  info@eemc.nl 
I  www.eemc.nl

LEVERINGSPROGRAMMA

Welkom bij EEMC
Kwaliteit in elektronica 
EEMC is al sinds 1979 een leverancier van 
componenten, materialen en systemen die 
bestemd zijn om elektrische en elektronische 
producten beter te laten functioneren in hun 
omgeving. 

Onze producten zijn te vinden in hightech 
machines, medische- en militaire apparatuur, in 
lucht- en ruimtevaart toepassingen en bij testla-
boratoria.

EMC componenten
Deze vergroten de immuniteit tegen inkomende 
interferentie, zowel stoorstraling door de lucht als 
geleide storingen via kabel. De emissie, dus de zelf 
gegenereerde stoorstraling moet ook tot een mini-
mum beperkt worden. 

We leveren hiervoor componenten als EMC filters, 
PCB shields, EMC veren, kabelafscherming, maar  

ook compound materialen als elektrisch geleidende 
afdichtingen, elektrisch geleidende kit, verf, lijmen, 
en veel meer.

Thermische componenten
Voor een optimale temperatuurhuishouding in elek-
tronicasystemen bieden we een breed scala aan ther-
misch geleidende interface materialen, zowel vloei-
baar, kneedbaar als in vaste vorm en desgewenst op 
maat gemaakt. 

Hoogspanningscomponenten
Om hoogspanning te verwerken, is een specialistisch 
programma aan relais en schakelaars beschikbaar. 
Voor bijzondere toepassingen zijn de hermetisch 
dichte connectoren en doorvoeren bestemd.

Test- en meetapparatuur
Een specialistisch pakket aan EMC test- en meetap-
paratuur voor IEC-, militaire-, automobiel- en tele-
comproducten. 
Daarnaast HF vermogensversterkers tot 40GHz, 
meetontvangers, spectrum analyzers en veldsterkte 
apparatuur. 

Om een complete testomgeving in te richten kunnen 
wij dit als turn-key project leveren. Voor een beter 
inzicht in uw product hebben wij een programma aan 
vectornetwerk analyzers en software. 
Ook de hoogspanningsgebruiker kan bij ons terecht 
voor voedingen en test- en meetapparatuur. Wanneer 
er geregeld geschakeld moet worden tussen appara-
tuur of sensoren dan is een breed programma aan 
matrix schakelsystemen aanwezig.

 bedrijfsportret

De MLX81116 multichannel RGB-LED-
driver van Melexis ondersteunt de MeLiBu 
high-speed communicatie-interface en 
maakt zo intelligente, geanimeerde autover-

lichtingsconcepten mogelijk. De technolo-
gie wordt al toegepast door toonaangevende 
fabrikanten om verschillende veiligheids-
aspecten van hun nieuwste modellen te 
verbeteren. Steeds meer autofabrikanten 
voorzien de cabine van geanimeerde ver-
lichting om belangrijke aanwijzingen voor 
ondersteuning van de bestuurder en infor-
matie over de status van het voertuig zo 
goed mogelijk over te brengen. In moderne 
ontwerpen wordt hiervoor een RGB-LED-
lichtbalk gebruikt die met de bestuurder 
communiceert door middel van kleuraan-
duidingen, kleurveranderingen en knip-

persequenties. De belangrijkste technische 
uitdagingen zijn het behoud van een con-
stante kleurkwaliteit van alle LED’s in de 
lichtbalk en een gelijktijdige kleurveran-
dering. De MLX81116 maakt dit moge-
lijk via de MeLiBu high-speed communi-
catie-interface. MeLiBu stuurt alle LED’s 
in de lichtbalk afzonderlijk aan. De intel-
ligente RGB-LED-controller zorgt hierbij 
voor real-time compensatie van elke LED-
kleurverschuiving die wordt veroorzaakt 
door veranderingen in de omgeving. De 
MeLiBu communicatie-interface maakt 
gebruik van CAN-FD, een robuust en 

betrouwbaar CAN-protocol dat speci-
aal ontwikkeld is voor hoge datasnelhe-
den. Het MLX81116 driver-IC heeft een 
extreem groot dimbereik, wat optimale 
aanpassing van de helderheid voor het rij-
den overdag en ‘s nachts mogelijk maakt. 
De MLX81116 voldoet aan de automo-
tive ISO 26262 functionele veiligheidsei-
sen tot aan veiligheidsintegriteitsniveau B 
(ASIL B).               •
Melexis
+32 13 67 95 15
www.melexis.com

Slimme interieurverlichting voor auto’s

Temperatuurcoëfficiënt belangrijk voor zonnepanelen

 productnieuws

De zomers van 2018 en 2019 waren boven-
gemiddeld warm. Volgens experts zijn warme 
zomers niet persé goed nieuws voor de eige-
naren van zonnepanelen (PV-panelen). Want 
hoewel veel zon goed is voor de opbrengst 
van zonne-energiesystemen, zijn lange peri-
odes van warmte eerder contraproductief. 
Zo lopen de prestaties terug bij een stij-
gende omgevings- en dus ook moduletem-
peratuur. Deze relatie tussen temperatuur 
en het vermogen van PV-modules wordt 
beschreven met de temperatuurcoëfficiënt. 
Gestandaardiseerde tests maken het moge-
lijk PV-modules met elkaar te vergelijken. 
De specificaties van modules worden op 

datasheets weergegeven op basis van 1000 
watt per vierkante meter straling en een 
celtemperatuur van 25 °C. Op een warme 
zomerdag kan de temperatuur van een 
PV-module echter al snel oplopen tot 60...70 
°C. De temperatuurcoëfficiënt geeft aan hoe 
deze opwarming de opbrengst van de module 
beïnvloedt en kwantificeert in welke mate 
de prestaties van een module verminderen 
indien de omgevingstemperatuur met 1 °C 
stijgt. Hoe lager de temperatuurcoëfficiënt, 
des te beter. De PV-modules van Panasonic 
presteren in dit opzicht goed. De tempe-
ratuurcoëfficiënt van de HIT high-perfor-
mance PV-modules van Panasonic bedraagt 

ongeveer –0,258%/°C. Dit betekent dat bij 
een module van 330 watt uit de HIT-serie 
het verwarmingsvermogen per graad Celsius 
met 0,851 watt vermindert. Indien de modu-
letemperatuur stijgt van de standaard 25 °C 
naar 26 °C, levert dat geen noemenswaardig 
verlies op. Bedraagt het verschil daarentegen 
35 °C, dan is het vermogensverlies slechts 
29,78 watt. Met het oog op de steeds war-
mere zomers is het daarom de moeite waard 
om bij de keuze van de modules kritisch naar 
de temperatuurcoëfficiënt te kijken.            •
Panasonic Industry
http://industry.panasonic.eu
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Hoe lang gaan ze werkelijk mee

Batterijen 
en IoT-apparaten

IoT-apparatuur die moet werken op batterijen, zijn heel 

kritisch wat betreft het energiegebruik. De batterij moet 

immers zo lang mogelijk mee gaan. Om op een goede 

manier te kunnen bepalen hoe lang de batterij mee kan 

gaan, moet er gemeten worden. Maar hoe meet je het 

exacte stroomverbruik als je te maken krijgt met slaap- en 

diepe slaap-standen alsmede momenten dat er draadloze 

communicatie plaats moet vinden? Tektronix vertelt u dat in 

een white paper. Hier alvast de hoofdlijnen.

Een typisch IoT-apparaat bevat ten minste een sensor, een processor en een radiochip die 
in verschillende toestanden werkt en in enkele tientallen microseconden stromen verbruikt 
van tientallen nanoampères tot honderden milliampère. Energiebeheer is een primaire zorg 
bij het ontwerpen van IoT-apparaten. De levensduur van de batterij in deze apparaten kan 
variëren van slechts enkele dagen, zoals in wearables voor consumenten, tot wel 20 tot 
30 jaar in sensorknooppunten die zich op afgelegen locaties bevinden waar het vervan-
gen van de batterij moeilijk is. Hoewel deze apparaten mogelijk worden gemaakt door de 
introductie van componenten die op zeer lage energieniveaus werken, is de mogelijkheid 
om het energieverbruik van elk nauwkeurig te beschrijven, evenals de algehele werking op 
systeemniveau, essentieel om het energieverbruik te verminderen en de levensduur van de 
batterij te optimaliseren. 

Breed dynamisch bereik
Gezien het aantal modi dat is gekoppeld aan verschillende bedrijfstoestanden, zal de 
verbruikte stroom in een oogwenk variëren van honderden nano-ampère tot honderden 
milliampère. De meeste gangbare instrumenten kunnen meestal niet een dergelijk groot 
verschil in stroomwaarden meten zonder te moeten omschakelen. Ook als de meter auto-
matisch kan schakelen, zult u nooit echt alles kunnen meten. Korte stroompulsen zult u 
niet kunnen vastleggen met conventionele stroommeters.

Ultralage diepe slaapstroom
In veel IoT-toepassingen staat het apparaat lange tijd inactief voordat het wakker wordt 
om taken uit te voeren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiezuinig beheer 
hebben geleid tot een breed scala van slaapmodi. Deze modi, zoals stand-by, sluimeren, 
slapen en diepe slaap, verbruiken stroom van tientallen microampère tot enkele tientallen 
nanoampère. Het nauwkeurig meten van stroom in de honderden of tientallen nanoam-
pères is geen eenvoudige taak. Wanneer een ampèremeter wordt gebruikt, kan de meet-
nauwkeurigheid van lage stromen ernstig worden beïnvloed door een aantal foutbronnen:

  Verbindingen tussen het apparaat en het instrument
  Ampèremeter ingang bias stroom
  Belastingspanning van de interne serieweerstand die oplopen tot 500 mV
  Bronweerstand van het te testen apparaat
  Lekstroom van kabels en armaturen
  Stromen gegenereerd door tribo-elektrische of piëzo-elektrische effecten
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In een shunt-ampèremeter wordt door het selecteren van een kleinere weerstandswaarde 
de invoertijdconstante verminderd en resulteert dit in een snellere reactietijd van het 
instrument. Het zal echter de signaal-ruisverhouding verslechteren in een poging om 
circuitbelasting en spanningsbelasting te minimaliseren. Bij het meten van lage stroom-
niveaus verslechtert het kleine signaal de signaal-ruisverhouding en heeft dit een aanzien-
lijke invloed op de nauwkeurigheid en gevoeligheid van de meting.
Gebruik daarom een DMM die een actieve shunttechniek gebruikt om zowel een hoge 
signaal-ruisverhouding als een snelle responstijd voor uw meting te bereiken.

Zend- en ontvangststroom meten
Is het IoT-apparaat actief, dan is de stroom met een standaard DMM prima te meten. 
Bedenk wel dat bij het gebruik van een stroommeter op basis van een shuntweerstand de 
spanninsval over de shunt voor een meetfout kan zorgen die over de hele levensduur van 
de batterij gerekend voor een aanzienlijk verschil tussen berekende en werkelijke levens-
duur kan zorgen. 

Korte en snelle overgangen
Een actieve werkingsperiode van een IoT-apparaat is vaak kort en sporadisch, maar toch 
complex met meerdere bedieningsmodi. Wanneer een apparaat bijvoorbeeld uit de slaap-
stand naar de actieve modus ontwaakt, duurt het vaak microseconden om van slaapstand 
naar stand-by over te schakelen voordat het naar de actieve modus gaat, en het ontwaak-
proces kan moeilijk te registreren zijn met conventionele ampèremeters.
Met een standaard DMM of analoge stroommeter is het ontwaken niet te meten. Voordat 
het instrument een waarde heeft aangegeven, is de werkelijkheid al weer anders. Grafische 
meters met een hoge sampling-snelheid zijn nodig om het stroomverloop vast te kunnen 
leggen. DMM's met een samplefrequentie van 50 kSamples/s (20 μs per sample) lijken 
voldoende, maar transiënten die slechts tientallen microseconden duren, kunnen daar-
mee gemist worden. Kies daarom een high-speed sampling-DMM die zowel spanning als 
stroom kan bemonsteren met 1 MSamples/s om elk detail in de golfvorm vast te leggen.

Bandbreedte en samplefrequentie
Het selecteren van een instrument voor het vastleggen van korte voorbijgaande gebeurte-
nissen, zoals het ontwaakprofiel op basis van alleen de samplefrequentie, is niet voldoende. 
De bandbreedte van het instrument beperkt ook het analoge signaal dat wordt bemon-
sterd. Als de bandbreedte te laag is, zal het instrument hoogfrequente veranderingen niet 
goed verwerken voordat de analoog-naar-digitaal conversie heeft plaatsgevonden. Details 
gaan daardoor verloren. Gebruik dus een high-speed sampling DMM met een voldoende 
hoge analoge meetbandbreedte.
Bedenk ook dat het meetinstrument moet beschikken over een groot geheugen. Voor 
het verkrijgen van een goed beeld van het stroomverbruik, zal veelal over een langere tijd 
gemeten moeten worden. Pas dan kun je een beeld krijgen van de werking in de praktijk.

Energiebeheer 
Om een nauwkeurige vermogensanalyse uit te kunnen voeren, heeft u instrumenten nodig 
die niet alleen de meting uitvoeren, maar ook automatisch de golfvorm evalueren op basis 
van de ontwerpvereisten. Conventionele instrumenten zijn echter niet oplossingsgericht. 
Veel ampèremeters kunnen alleen huidige waarden registreren en veel DMM's kunnen 
slechts een reeks stroom- of spanningsmetingen opslaan of alleen basiswaarden zoals mini-
mum, maximum en gemiddelde. Metingen die met een oscilloscoop worden uitgevoerd, 
bieden meer geavanceerde numerieke rekenfuncties zoals RMS-berekeningen, duty-cycle 
en andere wiskundige bewerkingen. Om tegemoet te komen aan de snelle en variërende 
aard van de golfvorm, zijn instrumenten met een grafisch display ideaal voor het vast-
leggen van de werking van IoT-apparaten en bieden ze de mogelijkheid om de werking 
van het apparaat onmiddellijk te 'zien'. Vaak hebben ze ook geavanceerde functies zoals 
gating waarmee u de metingen kunt beperken tot het schermgebied of cursors die extra 
controle mogelijk maken, zodat u sneller en dieper inzicht krijgt in de werking van uw 
IoT-apparaat. Een grafische bemonsterings-DMM die tegelijkertijd de werking van uw 
apparaat kan vastleggen en weergeven, en geautomatiseerde berekeningen kan uitvoeren 
op complexe golfvormen, is daarom aan te raden voor het meten van het totale energie-
plaatje.

Voeding
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van het energiegebruik hebt u een voedingsbron 
nodig die kan worden geregeld. Omdat een batterij niet kan worden geregeld of een 
bepaalde spanning kan behouden, moet een goede voeding worden gebruikt om het appa-
raat te testen. Dit moet en exemplaar zijn die geen problemen geeft bij de sterke, vaak 
transiënt vormige wisselingen in de belasting.
Een manier om de levensduur van de batterij te beoordelen, is door een echte batterij te 
gebruiken en daarmee te bepalen hoe lang het IoT-appraat kan functioneren. Dit leidt 
echter tot twee problemen: Wachten tot de batterij leeg is, kan erg tijdrovend zijn en 
het ontwikkelingswerk vertragen en deze testmethode is niet nauwkeurig en specifieke 
testomstandigheden zijn moeilijk te repliceren. Een meer ideale oplossing om uw IoT-
apparaat onder de meest realistische omstandigheden te testen, is het gebruik van een 
stroombron die een batterij simuleert. Met deze oplossing kunt u uw ontwerp testen 
onder een breed scala van omstandigheden, van volledige batterijlading tot bijna volle-
dige ontlading. Als u een batterijtype moet selecteren, is het essentieel dat u verschillende 
soorten batterijen kunt simuleren.

Tot slot
Het spreekt voor zich dat Tektronix niet alleen de informatie over dit onderwerp 
beschikbaar wil stellen, maar graag ook meetinstrumenten wil verkopen. In het leve-

ringsprogramma van Keithley treft u diverse meetinstrumenten aan die voor dit onderzoek 
bruikbaar zijn. Voorbeelden zijn de DMM7510 grafische multimeter en de 2281S bat-
terijsimulator. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op internet. Links naar infor-
matie treft u aan op onze site.                       •
Voor meer informatie alsmede voor de white paper, 
ga naar www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 'Batterijen en IoT-apparaten'
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Budé Innovative Solutions BV, onderdeel van de Budé Group, heeft een unieke machine 
gebouwd ten behoeve van de ijsindustrie, die circa 20 ton kristalheldere ijsblokjes per 
dag produceert tegen minimale energiekosten.

Efficiënt 20 ton ijsblokjes per dag 
produceren met Profinet-switches

 energietechniek

Omdat daarvoor veel technologie op een 
kleine footprint moest worden geïntegreerd, is 
ervoor gekozen de (IP67-beschermde) Profinet-
deelnemers, waaronder de switches, zoveel 
mogelijk decentraal te plaatsen. De 44 servomo-

toren met geïntegreerde drives, de vier ventielei-
landen en de remote IO zijn allemaal decentraal 
geplaatst. Al deze Profinet-deelnemers worden 
via M12-techniek aangesloten op de (eveneens 
IP67) managed Profinet-switches van Helmholz. 
Deze kunnen eenvoudig worden opgenomen in 
de hardware-configuratie van de PLC; hierdoor 
ontstaat een optimale functionaliteit.

Budé Group
Al meer dan 30 jaar is de Budé Group uit 
Maastricht actief in de wereld van industriële 
productieautomatisering, machinebouw, engi-
neering, revisie en onderhoud. Een familiebe-
drijf waar men passie heeft voor techniek en het 
oplossen van technische problemen.
Sven Kuypers, Sr. Engineer Industrial 
Automation bij Budé: “De CubyKing, zoals de 

machine heet, is een compleet uit RVS 304 vervaardigde ijsmachine. De 
machine kenmerkt zich door zijn hoge productiecapaciteit in combinatie 
met zijn relatief compacte afmetingen”.  Volgens Kuypers was Helmholz  één 
van de eerste grote merken die Managed IP67 PROFINET switches kon 
leveren en is, na het gedegen advies, besloten om met Helmholz switches 
verder te gaan.                   •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

De ‘Wireless Power 200 W Extended 
Medium Power Solution’ development kit 
van Würth Elektronik is uitgebreid met een 
innovatieve functie: hoewel het al mogelijk 
was om gegevens van de ‘ontvanger’ naar 
het laadstation over te brengen, kan nu 
bidirectionele gegevensoverdracht worden 
gecombineerd met het laadproces. Tijdens 
draadloze vermogensoverdracht wisselen het 
apparaat en het laadstation gegevens uit via 

amplitude- en frequentiemodulatie. Würth 
Elektronik levert de software voor deze 
nieuw ontwikkelde draadloze oplossing, 
inclusief een checksum-controle – en dat 
gratis. Als optionele hardware-uitbreiding 
van de development kit kan een display-
print worden besteld. De kit – ontwikkeld 
in samenwerking met Infineon – heeft een 
I2C-interface voor sensoren op de ontvan-
gerprint; op de zenderkaart kunnen radio-

modules worden aangesloten. Door gege-
vens over te dragen tijdens het opladen, 
kunnen apparaten onderdeel worden van 
een kosteneffectieve IoT-oplossing zon-
der permanent 'online' te hoeven zijn. De 
Wireless Power 200 W development kit 
bestaat uit een 200-W-lader, maar kan ook 
dienen als uitgangspunt voor oplossingen 
met een hoger vermogen. Würth Elektronik 
adviseert ontwikkelaars bij het selecteren van 

Draadloze vermogens- en data-overdracht

geschikte componenten en stelt gratis mon-
sters ter beschikking.             •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Itech-voedingen
Recente innovatieve ontwikkelingen bij Itech 
hebben geresulteerd in een nieuwe lijn com-
pacte AC- en DC-voedingen: de Itech IT-M 
serie. De opvallende kracht en ongekende 
functionaliteit van de IT-M serie voedingen 
past in een ultra-compact formaat van slechts 
1/2 rack, 1U, bij vermogens tot maximaal 
800 W (DC-units) en 600 W (AC-model). 
De flexibele modulaire architectuur maakt 
parallel aansluiten in een master/slave-con-
figuratie mogelijk. Dankzij het doordachte 
multi-channel ontwerp van de IT-M serie is 
het mogelijk om maximaal 16x16 units volle-
dig onafhankelijk van elkaar aan te sturen. Dit 
multi-channel ontwerp en de beschikbare rack 
mount-kits maken de IT-M ook geschikt voor 
ATE-testopstellingen. De IT-M serie bestaat 
uit vijf DC-modellen en één AC-model.       •

T.T.M.S. BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

http://teleradio.nl
http://helukabel.nl
https://inspectora.nl
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De StrongIRFET 40...60 V MOSFET-
productfamilie van Infineon is aangevuld 
met drie exemplaren in de nieuwe D2PAK 
7pin + behuizing. Deze nieuwe componen-
ten hebben een extreem lage RDS(on) bij een 
hoge stroombelastbaarheid, wat de robuust-
heid en betrouwbaarheid van toepassingen 
met een hoge vermogensdichtheid en een 

hoog rendement ten goede komt. De drie 
nieuwe MOSFET's zijn bedoeld voor bat-
terijgevoede toepassingen zoals handgereed-
schappen, accubeheersystemen en laagspan-
ningsstations. De uitwisselbare pinout-opties 
van de nieuwe D2PAK 7pin + behuizing 
zorgen voor een ongekende ontwerpflexibi-
liteit. Vergeleken met de standaard D2PAK 

7pin behuizing biedt de nieuwe familie een 
tot 13% kleinere RDS(on) en een tot 50% 
grotere stroombelastbaarheid in vergelijking 
met voorganger-componenten.                   •
Infineon Technologies Holding BV
(010) 217 68 00
www.infineon.com

StrongIRFET-MOSFET's voor batterijgevoede toepassingen

magnetisch afgeschermde SMT-smoorspoelen 
aanbiedt, is uitgebreid met de WE-PD P in 
1260-behuizing. De ‘P’ staat voor ‘perfor-
mance’. Dankzij de MnZn-kern biedt de 
opslag-smoorspoel de hoogste verzadigings-
stroom van zijn (ferriet-gebaseerde) soort en 
heeft hij een lage RDC. De WE-PD P is geschikt 
voor schakelfrequenties tot 5 MHz en is AEC-
Q-200 gekwalificeerd. De smoorspoelen uit de 
WE-PD-familie zijn ideaal voor geïntegreerde 
DC/DC-converters en schakelende regelaars 

Ferrietspoelen met grote verzadigingsstroom

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

De WE-PD-productfamilie, waarmee Würth 
Elektronik een reeks van meer dan driehonderd 

met een uitgangsvermogen van 0,01 W tot 
300 W. De spoelen helpen het rendement van 
schakelende regelaars tot meer dan 95% op te 
voeren. De ‘Standard-’ en ‘Robust-’series heb-
ben een NiZn-kern, maar dankzij de MnZn-
kern bereiken de ‘P’-uitvoeringen een nog 
hogere verzadigingsstroom bij gelijke afme-
tingen. Het werktemperatuurbereik is groter 
en loopt van –40 °C tot +150 °C. De WE-PD 
1260 P is verkrijgbaar in 18 E6-waarden van 
1,5 μH tot 1000 μH.             •

De Mean Well DBUF20/40-serie is bedoeld 
om kortstondig belastingen op te vangen als 
de spanning wegvalt. Dankzij deze powerbuf-
fer-modules kunnen belangrijke processen 
gecontroleerd worden gestopt en kan de laat-
ste informatie worden weggeschreven naar de 
logfiles van machines, apparaten of installa-
ties. Op deze manier behoudt men meer con-
trole over processen. Mean Well maakt bij de 
DBUF-serie gebruik van speciale condensato-
ren. Daarom zijn externe (onderhoudsgevoe-
lige) accu's overbodig. De DBUF-serie vormt 
samen met de standaard DIN-rail voedingen 
van Mean Well een alternatief voor traditio-
nele kleine UPS-oplossingen.             •

Koning & Hartman
(020) 587 76 00
www.koningenhartman.com

Powerbuffer voor DIN-rail montage
Speciaal voor energie-opslagsystemen pre-
senteert Phoenix Contact nieuwe connec-
toren. De apparaat- en kabelconnectoren 
zijn beveiligd tegen ompoling en kunnen 
over 360° worden gedraaid. Daarmee zijn 
ze vooral geschikt voor flexibele kabel-
aansluitingen in modulaire accuracks. De 
tegen aanraking beveiligde ronde connec-
toren zijn mechanisch en kleurgecodeerd 
om een hoge betrouwbaarheid bij het aan-
sluiten van de accupolen te garanderen. De 
nieuwe productfamilie is gedimensioneerd 
voor aderdoorsneden van 16...25 mm2 en is 
geschikt voor nominale stromen tot 120 A 
en nominale spanningen tot 1500 VDC.    •

Phoenix Contact BV
(0316) 591 720
www.phoenixcontact.nl

Connectoren voor energie-opslagsystemen

Het Automotive High Voltage Evaluation 
Platform (AHVEP) van Arrow Electronics 
biedt ontwikkelaars een uitgebreid scala aan 
tools om de nieuwste trends in de elektrifi-
catie van voertuigen te onderzoeken. Het is 
een universeel platform voor toepassingen en 
ontwerpuitdagingen die zijn geassocieerd met 
een hoogspannings (48 V/400 V) stroomdis-
tributienetwerk in auto’s. Het Automotive 
High Voltage Evaluation Platform gaat in op 
een aantal nieuwe uitdagingen. Naarmate de 

overgang van verbrandingsmotoren naar elek-
trische voertuigen (EV’s) en hybride elektri-
sche voertuigen (HEV’s) steeds sneller gaat, 
worden ontwerpers geconfronteerd met een 
groot aantal nieuwe eisen, waaronder batterij-
scheidingsschakelaars, celbalanceringsmodules, 
batterijaansluitdozen, battery management 
controllers, DC/DC-conversie, superchargers, 
tractie-omvormers, HVAC en superconden-
satoren. Met een hoogwaardige automotive 
microcontroller met Arm Cortex-M4F-kern, 

is het platform modulair opgezet en kun-
nen 12-V-, 48-V- en 400-V-schakelingen 
onafhankelijk worden geëvalueerd. Het plat-
form is geschikt voor toepassingen waaronder 
48V-BLDC-motorbesturing, 48-V-batterij-
ontkoppeling, 400-V-motorbesturing en geïso-
leerde stroomsensoren.                •
Arrow Electronics
(030) 639 12 34
www.arroweurope.com

Automotive HV-evaluatieplatform

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

http://vandentempel.nl
http://helmolz-benelux.eu
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De SiRA99DP vanVishay Intertechnology is 
de eerste –30 V p-kanaal power-MOSFET 
met een ON-weerstand van slechts van 
1,7 mΩ bij 10 V. Met deze uiterst geringe 
ON-weerstand en een thermisch geopti-
maliseerde SO-8 PowerPAK-behuizing van 
6,15 x 5,15 mm is de TrenchFET Gen IV 
SiRA99DP bij uitstek geschikt om de vermo-
gensdichtheid van applicaties te vergroten. De 
lage ON-weerstand van deze MOSFET – een 
reductie van 43% vergeleken met andere pro-
ducten op de markt – vermindert de span-
ningsval en minimaliseert dissipatie, waardoor 
die grotere vermogensdichtheid mogelijk 
wordt. Door de lage RDS(ON) te combineren 
met een ultralage gatelading van 84 nC, levert 

de SiRA99DP de beste waarde voor de gatela-
ding maal ON-weerstand (185 mΩ * nC), een 
belangrijke karakteristiek voor MOSFET’s die 
worden gebruikt in schakeltoepassingen.        •

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

–30 V p-kanaal power-MOSFET

In het protfolio van LG Electronics is het 
LG370N1C-N5 zonnepaneel (N-type) 
opgenomen. Dit premium N-type zon-
nepaneel omvat 60 cellen en levert een 
vermogen tot 370 Wp. Hierdoor heeft 
het paneel een hoge energie-efficiën-
tie; het zet 21,4% van de opgevangen 
zonne-energie om in elektrische energie. 
LG Electronics bouwt voort op haar lei-
derschap in de wereldwijde markt voor 
zonne-energie door voortdurend nieuwe 
producten te ontwikkelen met de nieuw-
ste technologieën. Zo introduceerde LG 
Electronics een zonnedak voor auto’s, 
waarmee gebruikers van elektrische auto’s 
de accu’s van zowel elektronische- als 
hybride auto’s kunnen opladen. Dit zon-
nedak bestaat uit een zonnepaneel op 
het dak van de auto dat de accu’s tijdens 
het rijden oplaadt om de actieradius van 
het voertuig te vergroten. LG Electronics 
voert uitgebreide kwaliteitscontroles uit 
voor elk paneel door middel van een eigen 
IEC-gestandaardiseerd en internationaal 
erkend laboratorium en kwaliteitsbor-
gingssysteem.                                       •

LG Solar
www.lg-solar.com/nl

Premium-
zonnepanelen

Speciaal voor PV-inverterapplicaties heeft 
ON Semiconductor een volledig in SiC 
uitgevoerde vermogensmodule geïntrodu-
ceerd die de gerenommeerder leverancier 
van oplossingen voor stroom- en warm-
tebeheer Delta ter ondersteuning van zijn 
portfolio M70A driefase PV-stringinverters 
heeft uitgekozen. De NXH40B120MNQ-
familie van SiC-vermogensmodules inte-
greert een 1200 V/40 mΩ SiC MOSFET 
en een 1200 V/40 A SiC-boostdiode met 
dubbele boost-trap. De SiC-technologie 
garandeert de geringe reverse recovery en 
de snelle schakelkarakteristieken die nodig 
zijn om de hoge energie-efficiëntie te berei-
ken die vereist is in toepassingen zoals 

SiC-vermogens modules voor PV-inverters
zonne-inverters. De NXH40B120MNQ 
SiC-vermogensmodule is verkrijgbaar in 
2- en 3-kanaals uitvoering, en wordt aan-
gevuld door de NXH80B120MNQ0, een 
2-kanaals module die een 1200 V/80mΩ 
SiC MOSFET met een 1200 V/20 A SiC-
diode combineert.               •

ON Semiconductor Belgium bvba
+32 488 098 989
www.onsemi.com

http://elipse.eu
http://calpe.nl
http://igus.nl
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Voorsprong in technologie
(Of: “De effecten van gebrek aan visie en kennis”)

Hebt u dat nu ook wel eens dat u denkt: “wat gebeurt hier nu allemaal….”? Dit over-
kwam mij vorige week weer. Ik zat een aantal nieuwsbrieven te lezen toen mijn blik 
op twee verschillende artikelen viel. “Has Intel lost its mojo?” uit Bits@Chips en 
“Electronics Supply Chains Splitting Between China and U.S.” uit EETimes.
Waar het artikel over Intel zich focuste op de zelfgenoegzaamheid die het Intel manage-
ment in de ‘gouden’ Wintel tijd opgebouwd had besprak het EETimes artikel de bewe-
ging die de (Taiwanese) producenten Foxconn en TSMC maken om hun productie 
vanuit China naar andere Aziatische landen te verplaatsen. 
De, bijzondere, overeenkomst die deze drie bedrijven hebben is hun technologie voor-
sprong op de rest van de wereld. Waar Intel jaren lang de wereld domineerde met hun 
PC processors domineren Foxconn en TSMC momenteel de wereld met hun productie 
technologie en organisatie voor high end elektronica producten (iPhones, Foxconn) en 
IC’s (ARM processoren, TSMC).

Beide ondernemingen opereren op wereldschaal waar ze zich met krappe marges maar 
goede technologische en operationele processen voortdurend aan een veranderende 
wereld aanpassen. Zo overeind te blijven én voorop te lopen lukt alleen maar als je de 
goede balans gevonden hebt tussen technologie ontwikkeling, operationele processen 
en visie!

Intel als technologie onderneming heeft zijn visie en focus zien verschuiven van tech-
nologie naar markt dominantie met rampzalige gevolgen. Geleidelijk aan meer en meer 
geleid door MBA’ s in plaats van ingenieurs is zijn drive naar vooruitstrevende techno-
logie en perfectie vervangen door focus op operationele processen, laat ik maar zeggen 
spreadsheet management.

Het resultaat is nu duidelijk zichtbaar, in de PC wereld zie je AMD steeds belangrijker 
worden en de mobiele markt is volledig gemist. Dit wordt nog benadrukt door de ver-
koop van Intels ARM tak (u weet wel dé processor in onze mobiele telefoons) in 2006 
waardoor ook die route afgesloten werd.
Net als Microsoft ontdekt heeft dat Windows voor een PC niet bij mobiele telefoons 
past heeft Intel op een harde manier geleerd dat een PC processor niet in een mobiele 
telefoon past.
Voor Intel hoop ik dat ze een CEO hebben of krijgen die met kennis van de technologie 
én de markt een nieuwe richting kan inslaan. Ten slotte hebben ze dat in de 70er jaren 
ook al eens gedaan. Wie herinnert zich nog hun dominantie in de geheugen markt?

Wat kunnen we hier nu van leren? Zijn dit soort debacles alleen gereserveerd voor tech-
nologie bedrijven? Helaas niet.
Als we goed kijken zien we dezelfde fouten terug in een ander domein, het landsbestuur. 
Zeg maar de politiek. En dan bedoel ik nu niet onze regering, deze heeft in deze Covid 
tijd laten zien te kunnen én willen luisteren naar experts. Niet dat alles daardoor goed 
verlopen is, maar als we zo om ons heen kijken doen we het in Nederland momenteel 
(bestuurstechnisch) niet slecht.
Kijken we naar 2 landen die veel Nederlanders een warm hart toedragen, de Verenigde 
Staten en Engeland, dat zien we daar de effecten van het mismanagement door verkozen 
populisten zonder een visie en alleen maar oog voor de eigen (her) verkiezing.

Wat dat betreft mogen we hier van geluk spreken dat Covid ons land binnentrok vóór 
de komende verkiezingen. Kunt u zich voorstellen hoe onze zolderkamer filosoof, of zijn 
witgekuifde vriend, zich hier zouden houden? Zonder visie en kennis zouden wij het 
Brazilië van Europa worden. 

Nu met visie en wetenschappelijke kennis lijkt het erop dat we zowel in de bestrijding 
van het virus als het beperken van de economische effecten hiervan binnen Europa 
redelijk voorop lopen!

Jan W. Veltman

Reageren?
 jan.w.veltman@technology2success.nl

 productnieuws

Naarmate de digitalisering toeneemt, wor-
den er steeds hogere eisen gesteld aan 
nieuwe sensortechnologieën. Slimme sys-
temen veranderen de communicatie tussen 
toepassingen en hun gebruikers radicaal. 
De trend naar miniaturisatie maakt het las-
tig om componenten waarvoor maar een 
beperkte ruimte beschikbaar is, uit te rusten 
met conventionele sensoren. Daarom heeft 
Binder ITZ een nieuwe printtechniek ont-
wikkeld waarmee al die uitdagingen worden 
overwonnen. Binder is al sinds 2009 bezig 
met onderzoek naar gedrukte elektronica. In 
2016 ging het nieuw opgerichte Innovation 
& Technology Center van start. Met behulp 
van een recent ontwikkelde transferprint-
techniek slaagde Binder er in om vlakke 
elektronicalagen met een nauwkeurig vast-
gelegde dikte in één productiestap aan te 
brengen op oppervlakken met reliëf. Op 
die manier kunnen bijvoorbeeld geleiders, 
sensoren en displays worden geprint. Een 
folie of ander substraatmateriaal, is bij deze 

techniek niet meer nodig. De mogelijkheden 
van het printen reiken van flexibele sporen 
en verwarmingselementen tot geavanceerde 
sensoren. Door bijvoorbeeld capacitieve 
sensorelementen te drukken, kunnen aan-
raakschermen in vrijwel elke vorm worden 
geproduceerd op driedimensionale opper-
vlakken met of zonder reliëf.               •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Een nieuwe dimensie in sensortechnologie

Van de lichtgewicht collaboratieve robots 
van Fanuc is een nieuwe generatie ontwik-
keld. De eerste productie-eenheden van de 
CRX-10iA – een slanke, witte collaboratieve 
robot met een payload van 10 kilogram – 
worden inmiddels uitgeleverd. De belang-
rijkste kenmerken van de CRX-10iA robot 
zijn veiligheid, gebruiksgemak en extreem 
hoge betrouwbaarheid. De CRX-10iA stopt 
met bewegen bij het minste contact met 
de mens. Als hij een hard voorwerp tegen-

komt, gaat de robot automatisch achteruit. 
De operators kunnen ook handmatig drie 
assen van de robot wegduwen. Het gladde 
ontwerp van de robot biedt ook bescher-
ming tegen knellen, waardoor het een ideale 
partner is voor productiemedewerkers. De 
CRX-10iA is gecertificeerd volgens de ISO 
10218-1 veiligheidsnorm. Om de cobot zo 
flexibel mogelijk te maken, kan hij zowel in 
de coöperatieve modus met een maximum-
snelheid van 1000 millimeter per seconde 
werken als in de stand-alone modus met 
snelheden tot 2000 millimeter per seconde. 
Een groen/rood licht op de robot geeft de 
actieve modus aan. Extra veiligheidssensoren 
kunnen worden gebruikt om de snelheid te 
vertragen tot de toegestane snelheid als een 
persoon binnen bereik komt.              •
Fanuc Benelux BV
+32 15 78 80 00
sales@fanuc.be

Collaboratieve robot

Het EPLAN Data Portal is nu exclusief 
geïntegreerd in de EPLAN ePULSE cloud-
omgeving. Ontwerpers van elektrotechni-
sche, pneumatische en hydraulische sys-
temen selecteren de componentgegevens 
die ze nodig hebben en kunnen die direct 
doorsturen naar hun EPLAN-projecten 
Hierdoor is er minder engineering nodig 
en zijn engineers verzekerd van gestan-
daardiseerde data voor documentatie. Een 
compleet nieuwe gebruikersinterface met 
een intuïtieve zoekfunctie en een slimme 
suggestiefunctie maakt het gebruik van 
de Portal eenvoudiger, sneller en handiger 
dan ooit. De integratie van EPLAN Data 
Portal in EPLAN ePULSE biedt direct een 
aantal voordelen: updates kunnen op elk 
moment worden geïmporteerd – of het nu 
in de applicatie zelf is of in het assortiment 
van meer dan driehonderd componenten-
fabrikanten, die al ongeveer een miljoen 
componentgegevens voor directe down-
load aanbieden. Bovendien kunnen meer 
dan 1,5 miljoen varianten van componen-
ten worden opgeroepen via geïntegreerde 
configuratoren. Een ander praktisch voor-

deel voor gebruikers is dat hun software 
altijd up-to-date is in de cloud-omgeving. 
EPLAN Data Portal is een portal voor de 
uitwisseling van data tussen componen-
tenfabrikanten en ontwerpers van elektro-
technische, pneumatische en hydraulische 
systemen, waarbij basisgegevens voor het 
downloaden worden geleverd. Naast alfa-
numerieke componentgegevens omvat 
het ook schematische macro’s, compo-
nentinformatie in meerdere talen, preview 
afbeeldingen, documentatie en aanvul-
lende informatie.              •

EPLAN Software & Services BV
(0316) 591 770
www.eplan.nl

Componentgegevens in de cloud
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 Sensoren

Draadloze meetoplossing voor trilling en temperatuur

Sensoren zijn de ogen en oren 

van onze automatisering en zijn 

de instrumenten die de waarde 

van de fysische grootheden 

omzetten in elektrische signalen 

die verwerkt kunnen worden in een 

automatiseringssysteem. Daarvoor 

moet er wel een elektrische 

verbinding zijn tussen sensor en 

verwerkingselektronica, iets dat 

lang niet altijd gemakkelijk is. Wat 

te doen als we bijvoorbeeld willen 

weten of er trillingen zijn in een 

draaiend object. Alleen draadloze 

verbindingen maken het mogelijk om 

dit soort metingen uit te voeren.

Als kabel geen optie is

Abnormale trillingen of hoge temperaturen zijn vroege 
tekenen van machinestoring als gevolg van onbalans van 
componenten, verkeerde uitlijning, slijtage of onjuist 
gebruik van apparatuur. Om uitval op ongewenste momen-
ten te voorkomen, is het daarom vaak raadzaam om con-
tinu de status van bewegende delen van een machine te 
monitoren om zo tijdig te weten of er mogelijke proble-
men aan zitten te komen. Trillingen en temperatuurverho-
gingen zijn immers probleemloos te meten met de juiste 
sensoren. Probleem is echter de bedrading. Draaien de 
sensoren mee met een tandwiel of as, dan is bekabeling 
uitgesloten. Voor de voeding van de sensor alsmede voor 
de weg waarlangs het meetsignaal verstuurd wordt, moeten 
andere oplossingen voor gevonden worden.
Althen Sensors & Controls heeft een fraaie oplossing 
bestaande uit batterijgevoede industriële sensororen die 
voorzien zijn van een netwerk-node alsmede en een gate-
way voor communicatie om gegevens naar de cloud te ver-
zenden.
Deze oplossing heeft als voordeel dat het een kostenef-
ficiënte manier is om continu trillings- en temperatuur-
gegevens vast te leggen voor voorspellend onderhoud. 
Daarbij zijn de sensoren te gebruiken op zowel bestaande 
als nieuwe machines. Het volledig draadloos werkende 
systeem bestaat uit onderdelen die ontworpen zijn voor 
veeleisende industriële omstandigheden en stof- en water-
dicht zijn.

Industriële IoT-knooppunten
De Industrial sensor met node is een draadloos apparaat 
voor conditiebewaking op batterijen dat tri-axiale trillin-
gen en oppervlaktetemperatuur meet van roterende appa-
ratuur, zoals pompen, motoren en compressoren. Zoals in 
afbeelding 1 te zien is, gaat het om een sensor van 28 x 
5 mm die voorzien is van schroefdraad. Hiermee wordt 
hij op het machineonderdeel gemonteerd waarmee de 
installatie verder afgerond is. Doordat de sensor 129 gram 
weegt, kan hij voor onbalans zorgen in een draaiend sys-
teem. Hier dient wel rekening mee gehouden te worden, 
want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de sensor zelf 
de oorzaak van de trillingen is. Doordat de sensorbehui-
zing van roestvaststaal is, kan hij in zware industriële toe-

passingen gebruikt worden.
De ontvanger van het draadloze signaal is ondergebracht 
in een ronde behuizing van 9,5 x 1,8 cm (afbeelding 2). 
Deze IoT gateway vormt de verbinding tussen de sensoren 
en uw besturingsplatform. Hij verzamelt, verwerkt en ver-
zendt gegevens zelfs naar de cloud. 
Deze industriële IoT gateway ondersteunt een breed scala 
aan bekabelde en draadloze connectiviteit, kan worden 
geïntegreerd met elk cloudplatform en draait randappli-
caties. Daarbij heeft hij een stijlvol uiterlijk, is compact 
van formaat en past in elke binnenomgeving. Moet hij 
waterdicht gemonteerd worden, dan is er zelfs een fraaie 
behuizing leverbaar waar hij probleemloos in past.
De communicatie tussen de sensoren en de gateway vindt 
plaats in een draadloos mesh-netwerk. Tientallen of zelfs 
honderden sensoren kunnen zo samen van één gateway 
gebruik maken waarbij het netwerk zo is opgezet dat data 
van sensoren die ver van de gateway geplaatst zijn, hun 
boodschappen versturen via naastgelegen sensor-nodes. 
Knooppunten sturen hun gegevens dus rechtstreeks of via 
andere knooppunten naar de gateway die de mesh verbin-
den met elk cloudplatform via een bekabeld of draadloos 
netwerk (afbeelding 3).

En meer
De sensoren zijn ontwikkeld door Treon en Althen neemt 
in West-Europa de distributie en (project)implementatie 
voor haar rekening. Naast de sensoren voor trilling en tem-
peratuur is er ook een sensor voor het monitoren van de 
luchtkwaliteit, de temperatuur, de vochtigheid, het omge-
vingslicht, het geluidsniveau en de luchtdruk. Deze bat-
terij-gevoede ambient node maakt gebruik van hetzelfde 
mesh-netwerk en kan eenvoudig en kostenefficiënt worden 
gemonteerd op bestaande apparatuur, maar kan ook een 
onderdeel zijn van een grootschalige mesh-netwerk voor 
het verzamelen van gegevens in slimme gebouwen, steden 
en fabrieken.                                       •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Als kabel geen optie is' 

www.althensensors.com

Afbeelding 1. Klein en gemakkelijk te monteren, dat 
is de nieuwe trillings- en temperatuursensor die 
draadloos zijn werk doet.

Afbeelding 2. De gateway die de verbinding vormt 
tussen het sensornetwerk en de machinebesturing of 
internet.

Afbeelding 3. De communicatie binnen een 
mesh-netwerk.
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Ter vervanging van de Delo MONOPOX 
MK096 heeft Delo een nieuwe lijm op de 
markt gebracht. Delo MONOPOX EG2596 
heeft een grote sterkte, zelfs na langere tijd, 
en kan nog nauwkeuriger worden gedoseerd 
dan zijn voorganger. Dit is aangetoond in 
tests in samenwerking met ASM Assembly 
Systems. De fluorescerende lijm is geschikt 
voor gebruik in een breed scala aan toepas-
singen. Lijmen worden niet alleen gebruikt 
voor het bevestigen van componenten, maar 
vaak ook voor elektrische isolatie. Ze moeten 
in veel gevallen temperatuurbestendig zijn en 
goed gedoseerd kunnen worden om binnen 
de toenemende miniaturisering gebruikt te 
kunnen worden. De nieuwe lijm is net als zijn 

Lijm voor halfgeleider- en SMT-applicaties

besteld. Eenmaal geopend is het product te 
gebruiken tot zeven dagen en verwerkbaar in 
een standaardklimaat bij +23 °C.                  •
DELO Industrie Klebstoffe
+49 8193 9900-264
www.delo.de

voorganger een door warmte 
uithardende ééncomponent-
epoxyhars. De nieuwe lijm 
vertoont een 150% grotere 
sterkte na zeven dagen opslag 
bij 85% relatieve luchtvoch-
tigheid en een temperatuur 
van +85 °C. De lijm behoudt 
zijn sterke hechting conform 
de JEDEC-norm zelfs na 
typische verouderingstests. 
Uitharding vindt plaats bij 
+130 °C in 10 minuten. De 
fluorescerende lijm is ver-
krijgbaar in patronen van 10 
ml en kan per stuk worden 

Mobiele automatisering is 
veelzijdiger dan welke andere 
sector dan ook. De talrijke 
toepassingen vragen ver-
schillende sensoren en spe-
cificaties. Duranmatic biedt 
van haar Duitse leverancier 
Kübler al jaren een breed port-
folio aan draai-encoders, trek-
draad-encoders, inclinome-
ters en sleepringen. Specifiek 
voor mobiele automatisering 
biedt Kübler een aantal van 
zijn sensoren nu aan met een 
SAE J1939-interface. Deze 
specifieke veldbus wordt 
vaak in voertuigen en sche-

Encoders voor mobiele 
automatisering

Betrouwbare bewaking van 
industriële processen is de 
taak van de ITP11 van akY-
tec. Het universeel toepas-
bare procesdisplay van akYtec 
heeft daartoe extra functio-
naliteit gekregen. Het micro-
processor-gestuurde digitale 
display ITP11 is geschikt 
voor het snel en comfortabel 
ontwikkelen van visualisatie-

systemen voor verschillende toepassingen. 
Het kan zowel dienen voor de weergave van 
een gemeten waarde, maar ook voor geavan-
ceerde visualisatietaken. Dit procesdisplay, 
optioneel uitgerust met rode of groene 
LED's, kan niet alleen lineaire 4-20mA-sig-
nalen schalen, maar maakt ook een wortel-
linearisering van het ingangssignaal moge-
lijk. In tegenstelling tot veel andere displays 
past de 4-20mA-displaymodule met een 
cilindrische behuizing in elke standaard 
22,5mm-uitsparing voor drukknoppen en 
signaallampen, waardoor de microproces-
sor gestuurde ITP11 snel en eenvoudig 
gemonteerd kan worden. Het slanke ont-
werp maakt het mogelijk om meerdere 
displays op een bedieningspaneel of in een 
schakelkastdeur te monteren. Met de IP65-
beschermingsklasse biedt het procesdisplay 
bescherming tegen water en stof en is het 
geschikt voor industriële omgevingen.       •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

Procesdisplay

pen gebruikt. De Sendix M36- en M58-
encoders zijn speciaal ontworpen voor 
mobiele automatisering. De vrij instelbare 
SAE J1939-interface maakt eenvoudige 
integratie in de systemen van voertuigen 
mogelijk. Voor alle trekdraad-encoders in 
de Compact-en Performance series biedt 
Kübler een combinatie van verschillende 
trekdraad-mechanismen met encoders en 
SAE J1939-interface. Er zijn uitvoeringen 
voor het meten van lengtes van 0,3 m tot 
42,5 m. De inclinometers van Kübler zijn 
ontworpen voor gebruik in de buitenlucht. 
De robuuste behuizing, de hoge bescher-
mingsgraad tot IP69k en het brede tempe-
ratuurbereik garanderen betrouwbaarheid 
en een lange levensduur. Kübler-sensoren 
staan bekend als betrouwbaar en duurzaam 
in mobiele automatisering en worden in 
land- en bosbouwmachines, vrachtwagens, 
militaire voertuigen, hijskranen, stacara-
vans, scheepsnavigatiesystemen, AGV’s en 
vele andere toepassingen gebruikt.              •
Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

http://micro-epsilon.com/eddy
http://glyn.com
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IoT Box is een multifunctionele IoT edge-
node en gateway-oplossing waarmee senso-
ren en actuatoren rechtstreeks op de cloud 
kunnen worden aangesloten. IoT Box is 
ontwikkeld door Arrow en Shiratech in 
samenwerking met STMicroelectronics. 
Mogelijke toepassingen voor het product 
zijn onder meer bewaking van de lucht-
kwaliteit, veilige/slimme stad, spraak-
herkenning, huishoudelijke apparatuur, 
smart edge-node en industriële gateway-
toepassingen. Het hart van IoT Box is 
Stinger96, een enkelkaart-gateway op basis 
van de 96Boards IoT Edition-specificatie, 
gekoppeld aan een gepatenteerde mezza-
ninekaart die meervoudige draadloze con-

nectiviteit en sensoropties biedt. IoT Box 
werkt op batterijen, wat de implementatie 
vereenvoudigt in gebieden waar netvoeding 
niet mogelijk of te duur is, en draait onder 
Linux Yocto. Stinger96 is ontworpen rond 
de STM32MP157-microprocessor op basis 
van twee Arm Cortex-A7-kernen en een 
Arm Cortex-M4-kern. Het bord onder-
steunt LTE Cat-M1, NB-IoT en EGPRS 
draadloze connectiviteit met een maximale 
datasnelheid van 375/300 kbps uplink en 
downlink.                •
Arrow Electronics
(030) 639 12 34
www.arroweurope.com

Multifunctionele IoT edge-node en gateway Aanraakvrij  
bedieningspaneel

Voor situaties waarin aanraken ongewenst, 
niet mogelijk of niet toegestaan is, bijvoor-
beeld in ziekenhuizen of openbare facilitei-
ten, introduceert Alps Alpine een aanraakvij 
bedieningspaneel. Het gebruik van aanraak-
panelen voor invoer en bediening blijft toe-
nemen. Het blijkt echter dat er veel situaties 
zijn waarin mensen zich fysiek of psycholo-
gisch ongemakkelijk voelen bij het aanra-
ken van een paneel, omdat ze zich afvragen 
wie het eerder heeft aangeraakt, of omdat 
het vies is of omdat hun eigen handen vies 
zijn. Bezoekers van medische instellingen 
kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken 
over infectiegevaar omdat ze niet weten wie 
het paneel voor hen heeft aangeraakt. Het 
door Alps Alpine gepresenteerde aanraak-
loze bedieningspaneel, dat alle voordelen 
van aanraakpanelen biedt, vermindert zulke 
ongemakken of afkeer dankzij een veilige en 
gemakkelijke bediening. Een uiterst gevoe-
lige capacitieve sensor detecteert de nadering 
van een hand in meerdere stappen: detectie 
van de aanwezigheid van een hand binnen 
10 centimeter van het paneel, detectie van 
de momentele positie van de hand binnen 
5 centimeter, en detectie van vingerposities 
binnen 3 centimeter.                  •
Avnet Abacus Netherlands
(076) 572 23 00
www.avnet-abacus.eu

Joysticks met slijt-
vaste Hall-sensoren
De HS2- en HS0-joysticks van Spohn & 
Burkhardt zijn zeer compacte controle-units 
voor inbouw in stuurstoelcombinaties, radio-
grafische besturingen, bedieningspanelen en 
andere kleine PLC-gestuurde toepassingen. 
De slijtvaste Hall-sensoren in de joysticks 
zijn redundant uitgevoerd. Typische toepas-
sing van de HS2-joystick: besturing vanuit 
zittende positie (operator-stuurstoelen). 
Typische toepassing van de HS0-joystick: 
staande bediening van machines en appara-
ten (radiografische afstandsbedieningen, bel-
lyboxes en complexe bedieningspanelen).   •

Elma BV
(0346) 745 203
www.elmatechnology.com

http://ipc-online.nl
http://schurter.nl
http://prokorment.nl
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Allen-Bradley box-PC’s en thin clients
In de Allen-Bradley VersaView 6300-fami-
lie introduceert Rockwell Automation de 
eerste box-PC’s en thin clients. De nieuwe 
lijn wordt gekenmerkt door een compact en 
robuust ontwerp, een aantrekkelijke prijs en 
uitstekende prestaties. De VersaView 6300 
box-PC’s en thin clients passen in uw hand, 
waarmee ze de kleinste industriële compu-
ters zijn die Rockwell Automation tot nu 
toe heeft gemaakt. Het compacte design 
helpt gebruikers om ruimte (en dus kos-
ten) in paneelkasten te besparen. De nieuwe 
VersaView-producten zijn ontworpen voor 
zware industriële omgevingen. Ze hebben 
een ingebouwde koeling, kunnen functione-
ren in een temperatuurbereik van 0...50 °C 
en zijn bestand tegen schokken en trillingen 
Ze zijn ontworpen met een minimum aan 
montageonderdelen en hebben geen bewe-
gende delen. Beide producten werken met 
de ThinManager-software van Rockwell 
Automation, die een centraal en veilig beheer 
van applicaties mogelijk maakt. De thin 
clients zijn voorbereid voor ThinManager, 
en de box-PC’s zijn compatibel met 

ThinManager. Dat betekent dat ze onder 
Windows 10 IoT kunnen draaien, maar ook 
kunnen omschakelen op de ThinManager-
omgeving, waardoor ze als thin clients gaan 
functioneren. Dit biedt gebruikers meer vrij-
heid en flexibiliteit. Beide producten gebrui-
ken DisplayPort, dat 4K-video ondersteunt. 
Ze zijn allebei voorzien van twee USB3.0-
poorten en twee Ethernet-poorten, waar-
door ze ideaal zijn voor high-speed data log-
ging en IIoT gateway-applicaties.             •

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

COLUMN

Vandaag begeef ik me in een ander 
spectrum, 5G
Je kunt het niet zien, je kunt het niet ruiken en je kunt het lastig tastbaar maken. 
Misschien maakt dat 5G wel zo spannend! Zelf sta ik er neutraal in, ik hoor posi-
tieve en negatieve berichtgeving en organiseer informatie sessies over 5G om tech-
nische kennis en de mogelijkheden te bespreken.

Want de mogelijkheden zijn te over. 5G belooft een wereld van vernieuwing, 
juist binnen de industrie. Een aantal succesfactoren welke worden genoemd zijn; 
extreem lage reactietijd, mogelijkheden om een privé netwerk te bouwen, zodat een 
deel van de capaciteit gewaarborgd blijft en een extreem hoge bandbreedte voor 
grote hoeveelheden data. 

De projecten worden vandaag de dag uitgerold en getest, niet alleen outdoor maar 
ook indoor. Daarnaast zijn wereldwijd steeds meer apparaten op de markt met 5G 
ondersteuning. In 2019 sprak ik een Koreaan met de eerste mobiele telefoon met 
5G ondersteuning en ook in Nederland zie je de eerste exemplaren op de markt ver-
schijnen. Biedt 5G meer dan 4G? Waar 4G op de consumentenmarkt een enorme 
impact heeft gehad, lijkt 5G dit in de zakelijke markt te kunnen brengen. 

Doordat er steeds hogere frequenties worden opgezocht, zullen er ook steeds meer 
zendmodules nodig zijn voor de dekking van een gebied. Het is niet voor niets dat 
een wereldontvanger werkt op een lage frequentie. Lage frequenties hebben een 
groot bereik en buigen af met de aardbol. 

Zijn hoge frequenties zoals WiFi, 4G en 5G goed voor ons als mens? Laat ik daar-
over geen uitspraak doen, dat laat ik liever aan de specialisten over. Door goed 
te luisteren naar specialisten op verschillende vakgebieden probeer ik voor mezelf 
wel na te gaan waar ik persoonlijk goed aan doe. In gesprek met een zendamateur 
was mijn vraag; kan ik een mobieltje in stand-by modus veilig naast me op mijn 
nachtkastje leggen? Zijn antwoord hierop was; dat hij zelf zijn mobiel niet in zijn 
slaapkamer had. Mijns inziens de beste oplossing, is het niet tegen de straling dan 
is het in ieder geval goed voor de nachtrust. Want wat is er nou beter dan een goed 
boek of gewoon lekker slapen. Rust is namelijk één van de belangrijkste aspecten 
om je gezondheid te waarborgen!

Wat heeft positief of negatief impact op je gezondheid? Meer dan alleen straling, 
ook beweging, voeding en rust. Al met al, maak bewuste keuzes, laat techniek veel 
problemen oplossen, maar blijf zelf ook nadenken en laat je informeren.

Op dinsdag 29 september organiseren wij een online kennisdag over 5G in de 
Industrie. Vanuit concrete toepassingen laten de kennispartners zien hoe 5G u kan 
helpen in de toekomst. We zullen deze dag niet kijken naar de ethische vraagstuk-
ken maar beperken ons tot de theoretische mogelijkheden en kijken naar wat er 
praktisch haalbaar is. Meld u aan voor de online 5G kennisweek op www.FHI.nl 

Ronald ten Boden,
branchemanager FHI

Transparante LUMINEQ-displays kunnen 
de veiligheid en de ergonomie in voertuigen 
verbeteren. De displays zijn zeer robuust zijn 
en verdragen extreme omstandigheden beter 
dan enig ander type display. De technologie 
achter de transparante displays is uitstekend 
geschikt voor ruwe en uitdagende omge-
vingen. Transparante displays in voertui-
gen hebben vaak een positieve invloed op 
de ergonomie. Door het beeldscherm op 
de juiste plaats en op de juiste hoogte aan 
te brengen, kan bijvoorbeeld worden voor-
komen dat men steeds weer het hoofd moet 
bewegen om informatie te zien. Dit stelt de 
bestuurder ook in staat om zijn ogen op het 
werk gericht te houden (zichtlijn) en toch 
geen cruciale informatie te missen. Het 
lamineren van een display in een voorruit 
zorgt voor een uitzonderlijk brede kijkhoek 
(360°) en bespaart ruimte. De informatie 
die op een voorruit wordt weergegeven, 
kan zowel van binnen als van buiten wor-
den gelezen. De ergonomie en veiligheid van 

zwaar materieel, zoals tractoren, kranen en 
laders, kunnen aanzienlijk worden verbeterd 
met transparante displays. De displays kun-
nen ook worden gebruikt om de mensen die 
buiten de machine werken te informeren. 
Dit komt de veiligheid in en om het voertuig 
ten goede.                      •
Nijkerk Electronics BV
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Transparante displays

De Tektronix TBS1000C Digital Storage 
Oscilloscope is toegevoegd aan het test- en 
meetportfolio van Farnell. Deze nieuwe 
oscilloscoop is ontworpen voor onder-
wijsinstellingen, ingenieurs en makers van 
embedded ontwerpen, en biedt een presta-
tieverbetering ten opzichte van de popu-
laire TBS1000B. De TBS1000C levert 
de prestaties die verwacht mogen worden 
van een toonaangevende oscilloscoop op 
betaalbaar instapniveau, plus de ontwerp-
kwaliteit die ingenieurs van Tektronix 

gewend zijn. Deze nieuwe ’scoop is ook 
ideaal voor gebruik in de onderwijsom-
geving. Hij wordt geleverd met een inno-
vatief courseware-systeem dat oefenin-
gen in het lab integreert met eenvoudige 
stapsgewijze instructies voor gebruik door 
docenten en studenten. Kant-en-klare 
educatieve inhoud kan gratis worden 
gedownload van het Courseware Resource 
Center van Tektronix. Andere belangrijke 
kenmerken zijn: 7-inch multifunctioneel 
WVGA-kleurendisplay; meertalige gebrui-
kersinterface; 2-kanaalsmodellen met een 
geheugen voor 20.000 punten en een sam-
plefrequentie tot 1 GS/s met bandbreedtes 
van 50 MHz tot 200 MHz; 32 geautoma-
tiseerde metingen en dual window FFT 
met gelijktijdige tijd- en frequentiedo-
mein-weergaven.                •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Digitale geheugen-oscilloscoop
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De P86 ACOPOSinverter 
is een frequentie-omvormer 
voor driefasige synchrone- 
en inductiemotoren (met of 
zonder encoder). De omvor-

Frequentie-omvormer voor driefase-motoren
mers zijn verkrijgbaar in een breed vermo-
gensspectrum van 0,75 kW tot 75 kW en 
zijn bijzonder geschikt voor toepassingen in 
de verpakkingsindustrie, transportsystemen, 
materiaalverwerking en in hijstoepassingen. 
De P86-serie inverters van B&R voldoet al aan 
de IE-efficiëntiefactoren die zijn gestandaardi-
seerd in EN 61800-9-2. De toekomstbesten-
dige omvormers kunnen eenvoudig worden 
geconfigureerd en zijn buitengewoon flexibel. 
De nieuwe ACOPOSinverter-serie is uitge-
rust met de tweekanaals veiligheidsfunctie Safe 
Torque Off (STO) in overeenstemming met 
SIL3/PLe. De omvormers zijn vooral geschikt 

voor dynamische toepassingen. Ze kunnen 
gedurende twee seconden tot 220% van het 
nominale koppel leveren. Ze kunnen worden 
gebruikt voor de regeling van open of gesloten 
lussen van inductiemotoren (IE2, IE3), syn-
chrone motoren en reluctantie-motoren. Een 
geïntegreerde Powerlink-interface, talrijke I/O-
kanalen, een ingebouwde encoder en optionele 
interfacekaarten bieden maximale flexibiliteit 
bij het machineontwerp.                                 •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

snelheid worden opgezet – van afzonderlijke 
netwerk-racks tot complete datacenters. De 
VX IT biedt maximale configuratievrijheid; 
de configuratie kan eenvoudig en snel worden 
uitgevoerd met behulp van een online-tool. 
Het grote aanbod varieert van 15 tot 52 HE. 
Gebruikers kunnen het systeem inzetten voor 
edge, on-premise, modulaire IT-containers, 
energiezuinige colocator-datacenters en de 
grootste hyperscale-datacenters. Een online-
configurator begeleidt de gebruiker stap voor 
stap bij de keuze van de componenten en voert 
ook een plausibiliteitscontrole uit. Met VX 
IT benut Rittal het volledige digitaliserings-

potentieel ten behoeve van zijn klanten. Het 
hele proces van selectie, configuratie, bestel-
ling en levering wordt digitaal ondersteund en 
is transparant. Tijdens het configuratieproces 
wordt stapsgewijs een 3D-model opgebouwd, 
compleet met toebehoren. De individueel ont-
worpen versie van het IT-rack wordt in een 
zeer hoge kwaliteit geproduceerd in een ultra-
moderne productiefaciliteit. Door de geopti-
maliseerde logistiek wordt het snel en op tijd 
geleverd.                                 •
Rittal BV
(0316) 591 660, www.rittal.nl

Snel IT-rack

Met het VX IT-racksysteem 
introduceert Rittal een nieuw 
modulair systeem voor server- 
en netwerk-racks. Hiermee 
kunnen IT-infrastructuren 
met een tot nu toe ongekende 

Motorassen in werktuigen en machines zijn 
blootgesteld aan aanzienlijke mechanische 
belastingen. Een onbemerkte overbelasting 
kan tot storingen leiden. Dit kan worden 
voorkomen door voorspellend onderhoud. 
De i³SAAC MiniCODER van Lenord + 
Bauer helpt bij de analyse van asgegevens 
om de kans op uitval te voorspellen. Ze 
maken het ook mogelijk om een moment-
opname van het volledige sensorsysteem 
te nemen en op te slaan, zodat de oorzaak 
van een storing kan worden geïdentificeerd. 
Intelligente sensoren kunnen meer doen 
dan alleen rotatiesnelheden registreren: 

Sensor helpt bij garantie en onderhoud
in de i³SAAC MiniCODER kunnen de 
bedrijfsuren worden omgerekend naar het 
nominale toerental van de motoras als een 
snelheidshistogram. De opgeslagen gege-
vens maken analyse mogelijk in garantie- en 
servicegevallen. Ze geven informatie over 
de werkelijke bedrijfssnelheden en daarmee 
de belasting van de lagers. De OEM’s van 
de motorassen kunnen deze gegevens ‘uit 
het veld’ gebruiken om de oorzaken van 
uitval gedetailleerd te evalueren en de assen 
voor de specifieke toepassing te optimalise-
ren. Gebruikers kunnen uiteindelijk profi-
teren van een grotere betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid en lagere 
servicekosten.                   •
TSB - Bescom BV
(0316) 250 800
www.tsb-bescom.nl
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