
Sensoren
Deze stand-alone sen-
sor voor spleetmeting  
verstuurt zijn meet-
gegevens via LoRa, 
waarbij een batterij-
levensduur van 5...10 
jaar mogelijk is

Elektrotechniek
Het kiezen van de 
juiste ventilator voor 
een toepassing kan 
moeilijk zijn, maar deze 
whitepaper biedt daar-
bij ondersteuning
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Loop naar de 
maan?
Onlangs vond ik het tijd worden om na 
zes jaar mijn iPhone 6 maar eens te ver-
vangen. Niet omdat het toestel het niet 
meer deed, maar omdat het updaten van 
de software toch wel wat lastig werd. Ik 
had er in al die jaren te veel apps op gezet 
en niet te vergeten alle foto’s, filmpjes en 
documenten. Elke keer als er weer eens 
een update van de software kwam, was ik 
een paar uur bezig om ruimte te maken 
en daar had ik op een gegeven moment 
geen zin meer in. 

Ondanks dat het toestel dus nog geheel 
naar wens functioneerde, moest hij toch 
maar eens plaats gaan maken voor een 
nieuwe.  En wat neem je dan? De aller-
nieuwste iPhone 12 met 5G? De eerste 
prijsindicaties deden mij duizelen. Zoveel 
voor een telefoon? Dan moet ik er wel 12 
jaar mee gaan doen...

Nu ben ik iemand die een mobiele tele-
foon niet veel gebruikt. Zo af en toe een 
belletje, een beetje zoeken op internet en 
hier en daar een foto maken, meer is het 
niet. Heb ik daar 5G voor nodig? Het 
antwoord op die vraag, is een iPhone 8 
geworden met veel geheugen voor een 
bedrag dat ik te verantwoorden vind.

Tot mijn grote verassing ben ik met mijn 
keuze voor dit toestel en 4G heel modern 
bezig. Nokia heeft namelijk een opdracht 
gekregen om een nieuw 4G-netwerk te 
gaan maken dat op zijn vroegst in 2024 
in gebruik genomen gaat worden - zelf 
denk ik dat dit nog wel een paar jaartjes 
later zal zijn. Wat het ook gaat worden, ik 
ben in ieder geval klaar om dan een belle-
tje naar huis te plegen als iemand mij een 
wandelingetje naar de maan toewenst. Nu 
alleen maar hopen dat in mijn belbundel 
ook ExtraTerrestrial bellen is opgenomen.

Ewout de Ruiter

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

HBK, een toonaangevend leverancier van meettechnologie, heeft een 
uitgebreid programma online-cursussen ontwikkeld. Het gaat om 
algemene cursussen over test- en meettechnologie, over het uitvoe-
ren van duurtesten, om testen op het gebied van betrouwbaarheid en 
onderhoudsvriendelijkheid en cursussen over het meten van geluid 
en vibratie. Op de website van HBK is een compleet overzicht van 
de cursussen en links naar de registratiepagina’s te vinden. Een van 
de cursussen is ‘Measuring Torque Correctly’; deze cursus behandelt 
het meten van koppel. Omdat koppel uit twee variabelen bestaat kan 
het lastig zijn om een goede meting uit te voeren. De koppelmeetsen-
sor werkt meestal onder rotatie wat de installatie nog lastiger maakt. 
De cursus voorziet de aanwezigen van de theoretische en praktische 
kennis die nodig zijn om koppelmetingen onder de knie te krijgen. 
Er is ook een serie cursussen gepland over duurtesten. De cursussen 
gaan onder meer in op de toepassing van nCodeDesignLife, een ver-

moeidheidsanalyse van gelaste constructies. In dezelfde serie cursussen 
valt ‘Correlating CAE Results with Test Data’. Deze cursus gaat in op 
problemen bij tests en demonstreert hoe fysieke testgegevens kunnen 
worden gecorreleerd met behulp van nCode-software. Het programma 
omvat tenslotte een cluster cursussen over het meten van geluid en tril-
lingen. Een daarvan is ‘Fundamentals of Sound and Vibration’. Deze 
cursus biedt een inleiding in de fysieke aspecten van geluids- en tril-
lingsverschijnselen, de parameters die gebruikt worden om ze te testen 
en de basis test- en meettechnieken. ‘Introduction to Modal Testing 
and Analysis’ is een vierdaagse cursus die een introductie geeft in de 
principes, de basisdefinities en geavanceerde toepassingen.                  •
 
HBK
(0416) 286 040
https://hbkworld.com/public-online-courses/

Online-cursussen test- en meettechnologie

Waar elektrische stroom is, zijn 
elektromagnetische pulsen. Die 
kunnen een extreem versto-
rend effect hebben op de elek-
tronische apparatuur die ons 
tegenwoordig overal omringt. 
Daarom is een van de vele zaken 
die autofabrikanten moeten con-
troleren de elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) van hun 

camera's met afstandsbediening aan het assor-
timent toegevoegd. Deze waren oorspronkelijk 
alleen bedoeld voor wandmontage. Maar de 
vraag naar de verstelbare variant groeide snel 
daarna ook voor de mobiele systemen. Om een 
nauwkeurige positionering van de camera's te 
garanderen, gebruikt mk-messtechnik aandrij-
vingen van Faulhaber. In de zwenk-/kantel-
kop die de camera positioneert, worden twee 
DC-micromotoren uit de 1516 … SR-serie 
met edelmetaalcommutatie gebruikt, in com-
binatie met een tandwielkast van de 15/8 serie 
en de 900:1 transmissie.                                •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.nl

Betrouwbaar oog in de 
elektromagnetische storm

producten. Sterker nog: auto's zitten zelf vol met gevoe-
lige elektronica en worden getest in gespecialiseerde 
EMC-laboratoria. Het is daar voor mensen niet pret-
tig werken. Om tijdens de tests alles in het oog te hou-
den worden camerasystemen gebruikt. mk-messtechnik 
is gespecialiseerd in zulke systemen. De in de zwenk-
koppen gebruikte motoren van Faulhaber zorgen voor 
een exacte positionering van de op afstand bediende 
modules. De camera's kunnen permanent aan een 
wand worden bevestigd of op verschillende statieven 
worden vastgezet. Daarnaast biedt mk-messtechnik een 
'seatbox' aan die op de bestuurdersstoel wordt geplaatst 
en waarin maximaal zes camera's passen. Hiermee kun-
nen dan het hele dashboard, alle displays en alle bedie-
ningselementen van het voertuig in de ruimte worden 
gemonitord. De trend naar elektrisch rijden is voor 
mk-messtechnik een goede ontwikkeling, omdat elek-
tromagnetische compatibiliteit bij elektrische auto's een 
nog belangrijkere rol speelt dan bij auto's met verbran-
dingsmotoren. Bovendien moet ook de elektronica die 
in treinen, vliegtuigen en schepen wordt gebruikt aan 
EMC-tests worden onderworpen. Om de processen 
tijdens de EMC-test te vereenvoudigen, zijn zwenkbare 

Download het 200+ pagina's tel-
lende Low Level Measurements 
Handbook en leer hoe u goede 
low-level DC-metingen kunt 
uitvoeren. Dit nuttige handboek 
wordt door velen beschouwd 
als de autoriteit bij uitstek op 
het gebied van nauwkeurige 
low-level DC-metingen. Leer 
hoe precieze metingen worden 
uitgevoerd bij kleine stromen, 
grote weerstanden, lading, lage 

Low Level Measurements Handbook geactualiseerd
spanningen en kleine weerstanden. Sommige van de toepassingen die 
in het handboek worden behandeld, laten zien hoe een Keithley Source 
Measurement Unit (SMU) waarmee gelijktijdig spanning en stroom kun-
nen worden gegenereerd en gemeten, de mogelijkheid biedt biedt om de 
meetnauwkeurigheid te vergroten; dit instrument kan in de plaats van 5 
separate meetinstrumenten komen. De Keithley 2400 Graphical Series 
SMU-instrumenten bieden een eenvoudige navigatie van onbewerkte 
meetgegevens tot histogrammen tot grafische weergave als functie van de 
tijd of spanning versus stroom.                     •
Tektronix
https://info.tek.com/en-low-level-handbook-keithley-em.html

http://inrato.com
https://inspectora.nl
http://helmolz-benelux.eu
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Online kennisweken 

FHI organiseert in de tweede helft van 2020 een aantal online ken-
nisweken. Door middel van webinars en online events worden eindge-
bruikers uit de industrie geïnformeerd over de laatste technologieën en 
ontwikkelingen.

RF Technology 
Begin december organiseert FHI wederom een tweetal online evene-
menten, namelijk het RF Technology event en het Machinebouw event. 
Voor het RF Technology event zijn dat de dagen 1, 2 en 3 december. 
Vorige maand konden we nog niets over het programma schrijven, 
maar ondertussen is dit grotendeels bekend. Verdeeld over de drie dagen 
zien we dat IoT, 4G en 5G en de uitdagingen van draadloze producten 
belangrijke onderwerpen zijn. Ook zien we dat er dit jaar veel ruimte 
voor meten en testen is weggelegd. Het totale programma almede de 
pagina om u aan te melden voor dit gratis online seminar-event is te 
vinden op https://fhi.nl/rftechnologydays/.

Machinebouw online kennisweek
Big Data, Cyber Security, Deep Learning, procesoptimalisatie, modulair 
bouwen, Machine vision, predictive maintenance en bekabeling - deze 
actuele thema’s komen uitgebreid aan bod in het lezingenprogramma 
van de Machinebouw online kennisweek van 1 t/m 4 december. 
Gedurende deze dagen laten de sprekers u zien welke technologieën 
er benut kunnen worden door machinebouwers en eindgebruikers. 
Een aantal van die onderwerpen zijn de praktische toepasbaarheid van 
Industrie 4.0, Big Data en IIoT voor machinebouw en haar klanten. 
Machines dienen tegenwoordig steeds kleiner, beter, mooier, goed-
koper en vooral veel sneller te worden. Daarom staat de vraag op het 
Machinebouw event centraal: hoe denken toeleveranciers mee, om 
goede oplossingen te maken, zodat machinebouwers argumenten in hun 
markt hebben! Hoe dit vertaald wordt naar een lezingenprogramma 
vindt u op de website van het evenement. Hier is ook de mogelijkheid 
te vinden om u op te geven om gratis deel te nemen. De site van het 
evenement is te vinden op https://fhi.nl/machinebouwevent/

 enieuws

Uitbarstingen op de zon vinden regelmatig 
plaats en veroorzaken over het algemeen 
weinig moeilijkheden, wanneer ze klein zijn. 
Grote uitbarstingen echter kunnen radarsys-
temen, GPS-ontvangers en radioverbindin-
gen flink verstoren. Dit heeft in het verleden 
al serieuze gevolgen gehad voor vliegverkeer. 
Zowel het Ministerie van Defensie als het 
KNMI willen militaire en civiele gebruikers 
van antennesystemen kunnen waarschuwen 
voor deze grotere, mogelijk verblindende 

Waarschuwingssysteem voor  
zonne-uitbarstingen

Door de bewegingen van dieren in het wild te herkennen met 
sensoren op hun lijf, is het beter mogelijk om in te grijpen als er 
stropers in de buurt zijn. Sensoren voor ‘animal activity recog-
nition’ kunnen daarnaast helpen bij het in kaart brengen en 
vergroten van de biodiversiteit of het hoeden van een kudde 
vee. Onderzoeker Jacob Kamminga van de Universiteit Twente 

Sensoren in het wild

Met ingang van 2 november 2020 is de naam 
Adelco Electronics veranderd in  Batenburg Adelco 
Electronics. Batenburg Adelco Electronis is speci-
alist in displays, wireless en embedded modules 
voor de industriële markt. Displays met aanraak-
functionaliteit voor een human machine interface, 
embedded modules voor de aansturing van een 

apparaat, draadloze communicatie en plaatsbepa-
ling maken onderdeel uit van het portfolio. Sinds 
juli 2018 maakt Batenburg Aldeco Electronics, 
gevestigd in Capelle aan den IJssel, deel uit van 
Batenburg Techniek.                        •
www.batenburg-adelco.nl

Adelco Electronics wordt 
Batenburg Adelco Electronics

heeft hiervoor een bewegingssensor met inge-
bouwde intelligentie ontwikkeld die bewe-
gingspatronen kan onderscheiden van ver-
schillende diersoorten. Slim en energiezuinig 
en bestand tegen ruwe omstandigheden. Nog 
steeds worden veel diersoorten bedreigd door 
stropers. Zou men de bewegingen van wilde 
dieren beter kunnen herkennen, dan weet men 
ook of ze zich anders gedragen met mense-
lijke belagers in de buurt. Satellietbeelden en 
GPS geven al belangrijke informatie, maar een 
sensor op het lijf kan preciezer vaststellen wat 
het dier doet. Kamminga heeft onderzocht 
welke metingen men daarvoor moet uitvoe-
ren en welke ingebouwde intelligentie nodig 
is. Opvallend is zijn conclusie dat in de meeste 
gevallen één sensor volstaat: een versnellings-
opnemer. De bewegingen van de sensor wor-
den vervolgens door ingebouwde intelligentie 
herkend. Daarvoor is een basisset van gege-
vens nodig. Verdere herkenning kan op basis 
van relatief eenvoudige ‘beslisbomen’, maar 
ook ‘diep lerende’ kunstmatige intelligentie is 
tegenwoordig al zo compact dat het goed is in 
te bouwen in de sensor. Vervolgens moet het 
pakketje informatie ook nog verstuurd wor-
den, via een mobiel netwerk of een satelliet. 
Hierbij is energie te besparen door uitsluitend 
te zenden als er iets verandert.              •
Universiteit Twente, www.utwente.nl

uitbarstingen. DISTURB 
(Disturbance detection 
by Intelligent Solar radio 
Telescope or (Un)perturbed 
Radiofrequency Bands) is 
een zonne-radiotelescoop 
die zonne-uitbarstingen tot 
in groot detail waarneemt in 
werkelijke tijd en is daarom 
in staat om snel alarm te 
slaan bij radioverstoringen 
door deze uitbarstingen. De 
eerste fase van het project, 
geleid door S[&]T, ging op 
30 januari 2019 van start. 
Daarin is gewerkt aan het 
ontwerp van de zonne-
radiotelescoop. De volgende 
fase zal de bouw van een 
werkend prototype van de 

zonne-radiotelescoop zijn. 
ASTRON en S[&]T zullen 
in deze fase samenwerken, 
waarbij ASTRON de leiding 
neemt, gezien de ervaring 
die het instituut heeft met 
het bouwen van high-per-
formance radiotelescopen. 
Momenteel bestaan er geen 
vergelijkbare instrumen-
ten die zonne-uitbarstingen 
in werkelijke tijd in zoveel 
detail als DISTURB meten. 
De gegevens die de zonne-
telescoop over zonne-uitbar-
stingen verzamelt, zullen vrij 
toegankelijk zijn.                •
ASTRON
www.astron.nl

http://teleradio.nl
http://b3industrie.nl
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ABB heeft Codian Robotics BV overge-
nomen, een toonaangevende leverancier 
van delta-robots, die voornamelijk worden 
gebruikt in uiterst nauwkeurige pick-and-
place toepassingen. Het assortiment van 
Codian Robotics omvat een hygiënische 
robotlijn die ideaal is voor omgevingen 
waar de strengste hygiënische eisen gelden. 
Met deze overname versterkt ABB zijn 
aanwezigheid in de groeiende markt van 
delta-robots. 
www.abb.com/robotics

HMS Industrial Networks AB, een 
volledige dochteronderneming van 
HMS Networks AB (publ), heeft 70% 
van alle aandelen overgenomen van de 
Nederlandse onderneming Procentec BV. 
Met het hoofdkantoor in Rotterdam is 
Procentec wereldleider in oplossingen en 
diensten voor diagnostiek en monitoring 
van industriële netwerken. 
www.hms-networks.com

Rockwell Automation, een internationaal 
marktleider op het gebied van industriële 
automatisering en digitale transformatie, 
heeft de overname bekendgemaakt van het 
Spaanse bedrijf Oylo. Oylo is een cyberse-
curity service-provider die zich richt op de 
industrie en een breed scala aan industriële 
management systemen, cybersecurity-
diensten en cybersecurity-oplossingen 
aanbiedt, zoals assessments, turnkey imple-
mentaties, managed services en incident 
response. 
www.rockwellautomation.com

De nieuwe REDEL 2 productielocatie van 
LEMO, op slechts 400 m gelegen van de 
hoofdlocatie (St-Croix, Zwitserland), is op 
3 september 2020 officieel ingehuldigd. 
De extra productiecapaciteit zal bijdragen 
aan het nog beter bedienen van afnemers 
wereldwijd. LEMO kan nu nog beter 
tegemoet komen aan wensen met betrek-
king tot doorlooptijden, waardoor de 
concurrentiepositie van LEMO zal worden 
versterkt. 
www.lemo.com

Met ingang van september 2020 is tsb-
bescom BV de nieuwe partner van Delta 
Computer Systems voor Nederland en 
België. Delta Computer Systems is pro-
ducent van motion controllers en een op 
groei gericht bedrijf dat zich kenmerkt 
door innovatieve technologie, goede pro-
ducten, snelle service en blijvende waarde. 
www.tsb-bescom.nl

Schneider Electric, leider in digitale trans-
formatie van energiebeheer en automatise-
ring, gaat een samenwerking aan met het 
Nederlandse bedrijf Semiotic Labs, leve-
rancier van een AI-gestuurde voorspellende 
onderhoudsoplossing voor AC-motoren en 
roterende apparatuur. Deze samenwerking 
verbreedt het managed service-aanbod van 
Schneider en ondersteunt de monitoring 
van roterende apparatuur, waaronder 
inductiemotoren, pompen, transportban-
den en compressoren. 
www.se.com/nl/nl/

Weet u welke switch je moet inzetten voor 
een optimaal netwerk in een machine? 
Speel dan de switch game en kies de juiste 
switch voor iedere situatie die u ziet. Bent 
u de Switch-master, dan komt uw naam 
bovenaan het klassement en wint u een 
iPad! 

Het gebruik van de juiste switch in de 
installatie zorgt voor een betrouwbaar net-
werk, maar wat is de juiste switch. Is dit 
een Managed of een Unmanaged switches 
en maakt hij gebruik van PoE. Murr daagt 
u nu uit om in dit spannende Switch Game 
in elke situatie exact de juiste switch toe te 

passen. Doe mee op uw smartphone, tablet 
of PC en win een Apple iPad. Meedoen is 
gemakkelijk. De game toont u 10 verschil-
lende industriële situaties, waarin u steeds 
de beste switch moet plaatsen. Multiple 
choice, maar de tijd loopt en niet alleen 
uw antwoorden tellen mee, ook uw tijd. 
Gelukkig mag u zo vaak meedoen als u 
wilt en zelfs afkijken op het internet (www.
murrelektronik.nl) is toegestaan. En er is 
voor één van de verliezers ook een iPad.    •
Speel de game op:
www.switch2murrelektronik.nl
(tot 31 december 2020)

Test je kennis over switches

Steeds meer mensen willen leren 
programmeren. Studenten die leren 
programmeren, schrijven vaak pro-
gramma's die functioneel wel doen 
wat ze moeten doen, maar de code 
zelf is inefficiënt, onnodig complex 
of onleesbaar. Waar lopen studenten 
tegenaan als ze leren programmeren? 
Kan een oefensysteem met automa-
tisch gegenereerde feedback studenten 
helpen betere code te schrijven? Hieke 
Keuning is aan de Open Universiteit 
gepromoveerd op het proefschrift 
"Automated Feedback for Learning 
Code Refactoring" waarin deze pro-
blematiek wordt behandeld. Binnen 
het onderwijs is het niet altijd moge-
lijk om voldoende tijd en aandacht te 
besteden aan de kwaliteit van code. 
Hieke Keuning heeft meer dan 2,5 
miljoen codefragmenten van studen-
ten geanalyseerd, waarin verschillende 
kwaliteitsproblemen ontdekt werden. 
Bijvoorbeeld veel te grote code-een-

heden (classes), die in veel gevallen 
niet werden opgelost in latere versies 
van dezelfde code. In haar proefschrift 
onderzoekt Hieke Keuning hoe tools 
en softwaretechnologie ingezet kun-
nen worden bij startende studenten 
die leren programmeren en kleine 
programma's schrijven. Uit onderzoek 
blijkt dat zelfs de code van professio-
nele programmeurs vaak kwaliteitspro-
blemen bevat. Dit heeft tot gevolg dat 
code slecht onderhouden kan worden. 
Er zijn professionele tools die helpen 
bij het opsporen en verbeteren ('refac-
toren') van deze problematische code, 
maar die zijn meestal niet geschikt 
voor beginners. Om studenten vroeg 
te leren hoe ze hun (functioneel cor-
recte) code kunnen verbeteren, heeft 
Hieke Keuning met input van docen-
ten een tutorsysteem ontwikkeld dat 
studenten leert hoe ze code kunnen 
refactoren. De tutor geeft automati-
sche feedback op de stappen die de stu-

Tutorsysteem leert studenten beter programmeren

denten nemen, en geeft hints als studenten 
vastlopen. Uit tests met het systeem blijkt 
dat studenten over het algemeen goed uit 
de opgaves komen, maar moeite hebben 
met bepaalde aspecten, zoals het versimpe-
len van complexe codestructuren. De hints 
kunnen hierbij helpen.            •
Open Universiteit
www.ou.nl

http://hpsindustrial.nl
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Schakelkast, 
klimaat en IIoT
Bewaking van het klimaat in schakelkasten

Optimale montage en intelligente conditiebewaking voorkomen temperatuurschade in de schakelkast -  

Turck’s slimme schakelkastbewaking IM18-CCM stuurt voor het eerst statusgegevens direct naar de IT-wereld

Ethernet in de IIoT wil verwerken, vindt nu een slimme oplossing in 
Turck's IM18-CCM schakelkastbewaking.

Vol
Steeds krachtigere apparaten in een kleinere ruimte zijn het bewijs van 
technische vooruitgang. Voor de schakelkast betekent het compacte ont-
werp van moderne apparaten dat deze kleiner kunnen zijn, ofwel dat er 
een groter aantal elektronische componenten in passen. Elke innovatie 
heeft echter zijn keerzijde. In dit geval voor al diegenen die mogelijke 
neveneffecten in de gaten moeten houden, zoals de warmteontwikke-
ling met de voortschrijdende miniaturisering van technologie. Vooral in 
schakelkasten kunnen verhoogde of onregelmatige temperatuuromstan-
digheden leiden tot prestatieverlies of zelfs het uitvallen van individuele 
apparaten. 
Naast de juiste apparaatindeling zijn slimme oplossingen voor conditie-
bewaking - zoals de IM18-CCM, Turck's nieuwste klimaatmonitor en 
deurbewaker in compact formaat, die zelfs conditiebewaking via Ethernet 
in de IT-wereld brengt - des te belangrijker.

Houd rekening met elektronische "gevoelige mensen"
Bij een hogere apparaat- of energiedichtheid in de schakelkast neemt 
ook het vermogensverlies onvermijdelijk toe. Hiermee wordt bedoeld dat 
deel van de verbruikte elektriciteit dat niet procesrelevant wordt afge-
geven, maar in de vorm van warmte in elektronische apparaten. Als de 
componenten van een schakelkast zo zijn gerangschikt dat er hotspots 
ontstaan of dat er nauwelijks koele lucht kan stromen, ontstaan er meer-
dere risico's tegelijk: Precisie meetinstrumenten kunnen onnauwkeurig 
worden, componenten hebben een kortere levensduur of kunnen in het 
ergste geval permanent uitvallen. Complexe systemen zoals besturingen 

Afbeelding 1. Met behulp van statusgegevens van de schakelkast 
kunnen gebruikers anticiperen op een apparaatstoring en zo de 
beschikbaarheid van hun systeem vergroten.

Er zijn veel oorzaken voor overmatige warmteontwikkeling in schakelkas-
ten. Gevaren door verkeerd geplaatste apparaten of ongunstige ventilatie 
kunnen vaak vooraf door de ontwerper worden geminimaliseerd, maar 
specifieke conditiebewaking is vereist in het geval van externe invloe-
den en apparaten die afwijkingen vertonen. Iedereen die sensordata via 
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zijn bijzonder gevoelig voor oververhitting. De meeste 
PLC's hebben een maximale bedrijfsomgevingstempe-
ratuur van 55 °C. Dit is slechts 15 °C boven het "feel-
good klimaat" van veel schakelkasten.

Spoor afwijkingen op voordat het te laat is
Zelfs bij het uitrusten van een schakelkast kunnen door 
warmte veroorzaakte risico's tot op zekere hoogte wor-
den verminderd. Apparaten combineren in blokken 
van middelmatige grootte, luchtbarrières vermijden 
door slecht geplaatste kabels of kabelgoten en warmte-
gevoelige componenten zo laag mogelijk te installeren 
- met dergelijke strategieën creëren gebruikers goede 
omstandigheden. Ondanks de optimale topologie of 
zelfs ventilatie met behulp van airconditioningsyste-
men, is het zinvol om de klimatologische omstandighe-
den in de schakelkast continu elektronisch te bewaken. 
Onderhoudsmonteurs merken afwijkingen in een vroeg 
stadium op om op storingen te anticiperen - zeker wan-
neer apparaten in verder weg gelegen schakelkasten zijn 
ondergebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor buitenruim-
tes waar het weer een externe factor is.

Drie-in-één bewaking op de DIN-rail
Enkele jaren geleden heeft Turck de schakelkastmonito-
ren IM12-CCM en IMX12-CCM (met Ex-goedkeuring) 
aan haar assortiment toegevoegd als een conditiebewa-
kingsoplossing die eenvoudig kan worden uitgebreid. 
De compacte apparaten zijn op de DIN-rail gemonteerd 
en hebben drie ingebouwde sensoren voor het bewaken 
van temperatuur, luchtvochtigheid en of de deur open 
staat. De IM (X) 12 verstuurt uitgaande van parame-
treerbare grenswaarden een alarm wanneer bepaalde 
waarden worden overschreden of niet worden bereikt. 
Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen: een apparaat 
is oververhit, dauw vormt zich in de schakelkast of de 
deur is niet goed gesloten.
De IM12-CCM heeft een interne datalogger met tijds-
tempel en bewaart gegevens tot twee jaar. Op deze 
manier kunnen gebruikers sluipende veranderingen 
zelfs gedurende lange perioden herkennen en de oor-
zaak wegnemen. Via een interface kunnen twee scha-
kelkastmonitors in master-slavemodus worden bediend 
om de deursluiting en de overige grenswaarden op twee 
punten in de schakelkast tegelijkertijd te bewaken. De 
master verwerkt de gegevens van de slave en stuurt een 
signaal naar de controller. De IM12-CCM heeft stan-
daard twee schakelcontacten en een IO-Link interface. 
In de Quick Teach-modus kan de gebruiker de grens-
waarden eenvoudig ter plaatse instellen. Als alternatief 
is parametrering via IO-Link of een FDT-framework 
zoals PACTware mogelijk.
Bedrijven moeten overigens niet alleen de deurstatus 
controleren op temperatuur en vochtigheid. Vooral in 
zogenaamde "kritische infrastructuren", zoals elektri-
citeits- en watervoorziening, moeten digitale systemen 
betrouwbaar en transparant worden beschermd tegen 
ongeoorloofde toegang. Dit is waar de CCM-apparaten 
van Turck scoren met hun veilige bedieningsfuncties. 
De apparaten maken elke schakelkast met weinig moeite 
geschikt voor gebruik in kritische infrastructuren.

De volgende stap: verbind het fabrieksniveau 
en de IT-wereld
Turck zet nu de volgende stap met de IM18-CCM om 
niet alleen de conditiebewaking van schakelkasten op 
locatie te kunnen tonen, maar ook om de data over te 
dragen naar de IT-wereld. Het 18 mm brede apparaat 
levert de meetwaarden van de sensoren via zijn Ethernet-
interface aan systemen van hoger niveau. Theoretisch 
leidt dit pad naar de cloud, waardoor onderhoudsper-
soneel op elk moment via mobiele apparaten toegang 
heeft tot actuele klimaatgegevens. De grens tussen het 
operationele niveau en de IT-infrastructuur verdwijnt 
langzamerhand. Dit betekent: gebruikers kunnen vanaf 
hun bureau gegevens van het fabrieksniveau analyseren.
Plantenbouwers en gebruikers zijn niet beperkt tot gege-
vensuitvoer. Ook bij het verzamelen van meetwaarden is 
er meer speelruimte. Indien nodig kunnen naast de drie 
ingebouwde sensoren ook externe apparaten zoals tril-
lingssensoren via RS485 (Modbus RTU of CAN) op de 

IM18-CCM worden aangesloten. Voor een ideaal tem-
peratuurbeeld van bijvoorbeeld een schakelkast kun-
nen meerdere temperatuursensoren over verschillende 
posities worden verdeeld. Vaak zijn de gegevens van drie 
temperatuursensoren voldoende om zelfs in grote kas-
ten een nauwkeurige algemene indruk te krijgen.

Vrijheid voor individuele toepassingen
Conditiebewakingstaken zijn net zo individueel als de 
softwareoplossingen van veel machinebouwers of gebrui-
kers. Daarom maakt de IM18-CCM de installatie van 
klantspecifieke applicaties op zijn open Linux-platform 
mogelijk. Dit geeft programmeurs de mogelijkheid om 
bepaalde routines in het apparaat in te voeren, zodat het 
bijvoorbeeld een dauwpunt kan herkennen of rekening 
kan houden met natuurlijke temperatuurstijgingen aan 
het begin van de zomermaanden. Sommige gebruikers 
willen misschien ook hun eigen cloud-connector uploa-
den - de visualisatie van trends of het verzenden van een 
alarm vindt dan plaats in het hogere systeem.

Outlook: meer interfaces, meer opslagruimte
Temperatuur, luchtvochtigheid, maar ook de veiligheid 
van schakelkasten zijn variabelen die in elk systeemcon-
cept een belangrijke rol zouden moeten spelen. Met de 
juiste apparaat-lay-out en bekwame ventilatie creëren 
ontwerpers de basis voor een hoge beschikbaarheid van 
elektronische componenten. Daarnaast zijn er compacte 
condition monitoring tools verkrijgbaar met schakel-
kastmonitoren zodat u altijd op de hoogte bent van kri-
tische meetwaarden.
In navolging van de beproefde apparaten uit de IM12-
serie, heeft Turck nu met de IM18-CCM een brug naar 
het IIoT gebouwd en ook rekening gehouden met de 
mogelijkheden voor klantspecifieke oplossingen. Wie 
ook meer verschillende interfaces wil, kan dit jaar terug-
vallen op een tweede apparaatversie. Dit biedt een extra 
Ethernet-ingang en universele I/O's, een USB-host en 
extra opslagruimte.                      •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘Schakelkast, klimaat en IIot’. Hier vindt u ook 
een link naar de lezenswaardige whitepaper 'Vermijd 
hotspots in de schakelkast'

www.turck.nl

Auteur: Klaus Ebinger, hoofd Product Management 
Interface Technology bij Turck

Afbeelding 2. Turck's schakelkastbewaker IM18-CCM 
verzendt meetwaarden via ethernet.

Afbeelding 4. Naadloze verbinding tussen OT en IT: 
Turck’s IM18-CCM maakt de verbinding mogelijk van 
externe sensoren en stuurt meetwaarden naar hogere 
systemen via Ethernet.

Afbeelding 5. Een koelluchtstroom is het belangrijkste 
in het ontwerp van de schakelkast, vooral bij hoge 
apparaatdichtheden.

Afbeelding 3. Ondanks zijn geringe breedte van slechts 
18 mm heeft de IM18-CCM drie sensoren aan boord - 
extra externe sensoren kunnen worden aangesloten via 
Modbus RTU of CAN.
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AE Sensors heeft een geheel nieuwe en zelf ontwikkelde sensorlijn met LoRa-
communicatie in zijn leveringspakket. Het eerste type dat wordt geïntroduceerd is 
de stand-alone spleetmeting die kan worden ingezet voor onder andere spleet-, 
crack- en scheurmetingen. Hierbij wordt bij een ontstane spleet of scheur 
actief gecontroleerd of deze niet groter wordt. 

Stand-alone spleetmeting via LoRa

Dit signaal kan via het LoRa-netwerk 
van de KPN, dat een landelijke dek-
king heeft, worden verstuurd. Het is 
echter ook mogelijk om de data lokaal 
te ontvangen via een zogenaamde 
‘private gateway’ zodat er niet hoeft 
te worden afgerekend over de ont-
vangen data. Groot voordeel van ver-
zenden via LoRa is het geringe ener-
gieverbruik: één lithiumbatterij haalt 
bij één keer zenden per 15 minuten 
gemakkelijk een levensduur van meer 
dan 5 jaar (soms zelfs 10 jaar) waarbij 
een grote reikwijdte, 10 tot 15 kilo-
meter, mogelijk is. Omdat de sensor 

volledig stand-alone werkt, kan deze 
eenvoudig worden geplaatst en hoeft 
men geen voedings- en datakabels 
aan te leggen. Door het gebruik van 
LoRa en de energiezuinige meetme-
thode is de AE-spleetmeting bij uit-
stek geschikt voor toepassingen in de 
civiele techniek, railtechniek en trans-
portsector. Het instellen, controleren 
en eventueel uitlezen (van een aantal 
waarden) is mogelijk met een app 
op de smartphone (Bluetooth Low 
Energy, BLE). Het monitoren van 
spleten in gebouwen, verplaatsing 
van brugdelen, maatveranderingen 

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

door krimpen/uitzetten van spoorstaven zijn enkele 
voorbeelden van toepassingen.

De spleetmeting is de basismeting; temperatuur 
en batterijspanning worden als bonus op de print 
gemeten en meegestuurd.                •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

VOC-sensor

Een goed binnenklimaat is tegenwoordig 
steeds belangrijker aangezien we 90% van 
onze tijd binnenshuis doorbrengen. VOC’s 
(volatile organic compounds) zijn een 
belangrijke indicator voor de binnenlucht-
kwaliteit. Door de nieuwe energiestandaar-
den en een goede isolatie worden huizen 
steeds energiezuiniger, en als gevolg hier-
van gaat de luchtkwaliteit sterk achteruit. 
De oplossing hiervoor is actieve ventilatie. 
Door gebruik te maken van de nieuwste 
VOC-sensor van Sensirion kan een systeem 
ventileren op basis van de gemeten VOC-
events, met als resultaat een comfortabel 
en gezond binnenklimaat. De SGP40 is 
een metaaloxide-sensor geïntegreerd op een 
enkele CMOS-chip. Dankzij de gepaten-
teerde MOX-technologie is deze sensor zeer 
goed bestand tegen siloxanen. De SGP40 
communiceert via I2C en verbruikt zeer wei-
nig energie, waardoor deze sensor uitermate 
geschikt is voor batterijgevoede applicaties. 
Het on-chip VOC-algoritme analyseert het 
gedetecteerde VOC-event en vertaalt deze 
naar een VOC-index. Deze index is gere-
lateerd aan het door deze sensor gemeten 
gemiddelde binnenklimaat en geeft aan 
in welke mate dit binnenklimaat beter of 
slechter is dan het gemiddelde VOC-niveau. 
Deze informatie kan worden gebruikt voor 
het sturen van een ventilatiesysteem.          •
BMF Systemparts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

http://vierpool.nl
http://b3industrie.nl
http://aesensors.nl
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Omdat het IoT verder gaat 
dan huisautomatisering en 
diep doordringt in allerlei 
regelsystemen – waaronder 
verwarming, ventilatie en 
airconditioning (HVAC), 

garagedeuren en ventilatoren – en groeit in gebouwen en indus-
triële automatisering, is de behoefte aan hoog geïntegreerde, 
betrouwbare en beveiligde industriële IoT-verbondenheid groter 
dan ooit. Microchip Technology introduceert daarom een Wifi 
MCU-module met ingebouwde Trust&GO-fuctionaliteit. Voor 
ontwerpers van beveiligde IIoT-systemen is de WFI32E01PC 
een Trust&GO-beveiligde Wifi MCU-module die standaard is 
ingericht voor cloud-platforms. De WFI32E01PC voldoet aan 
de Wifi Alliance-specificatie en is volledig gecertificeerd. Het 
Trust&GO-platform in het hart van de WFI32E01PC stroom-
lijnt het proces van netwerkverificatie onder gebruikmaking van 
beveiligingstechnologie die vooraf is geconfigureerd en ingericht 
voor cloud-verificatie. In tegenstelling tot bestaande componen-
ten bevat Microchip’s nieuwe technologie een premium PIC32 
MCU-kern, meerdere periferiebouwstenen en een bewezen 
hardware beveiligingsplatform – zodat deze niet alleen Wifi 
levert, maar ook dienst doet als een krachtige MCU-kern voor 
het gehele IIoT-systeem. De WFI32E01PC wordt ondersteund 
door de PIC32MZW1 Curiosity-kaart. Microchip biedt diverse 
mogelijkheden voor software- en hardware-ondersteuning.      •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

32-bit MCU-module met  
geavanceerde periferie 

Vlakke PIR-
bewegingssensor

De Panasonic PaPIR-familie EKMC en 
EKMB is uitgebreid met een low-profile 
uitvoering. Met een hoogte van nog geen 
11 mm is deze PIR uitermate geschikt 
voor inbouw in ondiepe behuizingen (of 
voor 'esthetisch wegwerken'). Ondanks de 
kleine lensdiameter van 9 mm bedraagt de 
openingshoek 110 x 110° bij een detectie-
afstand tot 5 meter. Net als eerdere uitvoe-
ringen ligt het verbruik van de low-profile 
PIR tussen 170 µA en 1 µA. Typische toe-
passingen van deze PIR zijn platte plafon-
nieres, slimme LED-verlichting, thermo-
staten, camera’s en displays.            •
 
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

3D time-of-flight  
sensormodule

De B5L 3D-sensormodule van Omron 
werkt volgens het beproefde time-of-flight 
principe. Het berekent afstanden tot objec-
ten in werkelijke tijd door de tijd te meten 
tussen het uitzenden van nabij-infrarode 
straling en het weer ontvangen van gere-
flecteerde straling. De B5L-serie is voorzien 
van een unieke optische ontwerptechnolo-
gie voor het stabiel meten van driedimen-
sionale afstandsinformatie over een groot 
gebied, zelfs in suboptimale omstandig-
heden zoals in zonlicht. Met een snelheid 
van maximaal 20 frames per seconde is de 
module geoptimaliseerd voor langdurig 
continu gebruik, zodat hij geschikt is als 
een ingebouwde sensor in verschillende 
instrumenten (denk daarbij aan positione-
ring, autonome geleiding en nabijheidsde-
tectie in een breed scala aan toepassingen). 
De module van 103 x 43 mm wordt gele-
verd met een 24VDC-voedingsconnector en 
een micro-USB-communicatiepoort. Met 
een nabij-infraroodzender van 940 nm en 
een ontvangstarray van 240 x 320 pixels 
levert de sensor afstandsinformatie voor 
het hele gezichtsveld en meet hij de abso-
lute afstand tot objecten binnen een bereik 
van 0,5...4 m.                           •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

http://igus.nl/virtualexhibition
http://modelec.nl
http://have-digitap.nl/pid4296
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Snel en veilig opgespoord
Luchtlekken en ontladingen in beeld

Vorig jaar beschreven we de ii900 van 

Fluke, een apparaat om op basis van 

het sisgeluid lekkages op te sporen. 

Uniek is de manier waarop de lekkages 

opgespoord en weergegeven worden.  

Met 64 microfoons weet men de richting 

van het geluid te bepalen om vervolgens 

op een beeldscherm de lekkages 

zichtbaar te maken. Met de komst van 

de ii910, die meer kan en voor meer 

applicaties inzetbaar is, kijken we deze 

keer vooral naar de voordelen van dit 

unieke meetinstrument. 

De ii910 Precision Acoustic Imager is in grote lijnen vergelijk-
baar met de ii900, maar hij is gevoeliger en heeft een veel groter 
frequentiebereik. Hiermee is hij niet alleen geschikt voor het 
opsporen van lekkages in gas- en persluchtleidingen, maar kan 
hij ook ingezet worden voor het opsporen van deelontladingen 
en corona-ontladingen (afbeelding 1). Isolatoren, transformato-
ren, schakelinrichtingen en hoogspanningsleidingen zijn hier-
mee snel en vooral veilig te scannen om problemen vroegtijdig 
te kunnen ontdekken. Deelontladingen die niet wordt gedetec-
teerd kunnen leiden tot stroomuitval, brand, explosies of vlam-
bogen. Naast het gevaar dat dit voor de omgeving en mensenle-
vens kan betekenen, hangt er ook een zeer stevig prijskaartje aan 
het uitvallen van de energievoorziening. Dit laatste is al heel snel 
vele malen meer dan de aanschafprijs van de ii910.
Nu zal lang niet iedereen behoefte hebben aan een meetinstru-
ment om ontladingen in hoogspanningssystemen te detecteren. 
Wel zijn er meer mensen voor wie het opsporen van lekkages 
in persluchtsystemen of leidingen voor allerhande gassen grote 
voordelen kan opleveren. Perslucht is duur, hetgeen ook geldt 
voor gassen die gebruikt worden om te lassen of gassen zoals 
zuurstof die gebruikt worden in ziekenhuizen. Het vinden van 
lekkages kan hier een gigantische besparing opleveren.

Een praktijkvoorbeeld
Genie, bekend van hoogwerkers, verticale werkplatforms en 
materiaalliften heeft in het Amerikaanse Redmond, Washington, 
een fabriek staan waar dagelijks tussen 3000...4500 m3/h aan 

perslucht gebruikt wordt voor allerhande gereedschappen en 
voor het transport van staalplaten. Voor het productieproces is 
perslucht heel belangrijk en men doet er dan ook alles aan om 
het risico van een lage luchtdruk te verkleinen. Genie is dan 
ook constant bezig met het opsporen en verhelpen van lucht-
lekken. Lekkages komen voor in slangen en fittingen, zelfs 
hoog in de spanten van de fabriekshal en in luchtgereedschap 
op de werkvloer. In het verleden, tijdens maandelijkse preven-
tieve onderhoudswerkzaamheden in het weekend, werden een 
of twee onderhoudstechnici ingezet om luchtlekken te zoeken. 
Zij bespoten verbindingen en slangen eerst met een mengsel 
van zeep en water om zo lekken op te sporen. Het zo opspo-
ren van een lek in de dakspanten kon gemakkelijk 30 tot 45 
minuten duren. Daarna moest het lek nog gerepareerd worden 
en opnieuw getest. De zeep en water-methode is een tijdro-
vende klus en vereist veel opruimen achteraf om uitglijden te 
voorkomen. Genie probeerde ook ultrasone detectoren met 
paraboolmicrofoons, maar zonder veel succes. Ze konden niet 
dicht genoeg bij het probleemgebied komen om de exacte loca-
tie van de lekken te lokaliseren. Bovendien detecteren traditi-
onele ultrasone lekdetectoren alleen lekken met een zeer hoge 
frequentie, terwijl het geluid van doorsnee luchtlekken in veel 
groter frequentiegebied op kunnen treden. 

Geluid zien
Toen Fluke het bedrijf de kans bood om zijn nieuwe Fluke ii900 
Sonic Industrial Imager te testen, accepteerde Genie dat meteen. 

Het kunnen visualiseren waar het probleem zit en hoe groot het 
is, was wat ze over de brug hielp. De mogelijkheid om met de 
ii900 grote gebieden tot op 50 meter afstand visueel te scannen 
en exact te zien wat er gaande is, heeft de aanschaf van dit meet-
instrument bij Genie versneld. Niet alleen kon men hiermee 
het aantal uren zoeken drastisch verlagen, maar kwamen ook 
kleinere lekken veel sneller in beeld op plekken naast andere lek-
ken (afbeelding 2). In plaats van minstens een uur te nemen om 
alles uit de weg te ruimen, de lift in positie te brengen, de ver-
binding te sproeien en dan alles weer terug te verplaatsen, kost 
het nu 30 seconden tot een minuut om een luchtlek te vinden. 
Op sommige dagen kunnen ze binnen een paar uur 30 of 40 
lekken opsporen en verhelpen is de ervaring van de servicetech-
nici bij Genie. Bovendien kunnen ze de ii900 gebruiken tijdens 
productie-uren. Zelfs wanneer er veel herrie in de fabriekshal 
is, kan men nog altijd lekken hoog in de fabriekshal vinden tot 
afstanden van wel 6 tot 9 meter.

De winst
Dat de introductie van de ii900 heel veel winst heeft opge-
leverd toont de grafiek in afbeelding 3. Er zijn zoveel lekken 
opgespoord dat hun persluchtcapaciteit 25,7% is toegenomen. 
Vertaald naar de compressoren wil dat zeggen dat van de vier 
compressoren er vrijwel altijd eentje van 90 pk inactief blijft. 
Naar schatting levert dat een besparing op van ruim $ 48.000 
aan energie plus de vele uren zoeken naar lekkages. De aanschaf 
van de ii900 is hiermee in zeer korte tijd terug verdiend.

Ii910
Met de komst van de ii910 is het werkgebied voor Acoustic 
Imagers alleen maar groter geworden. Binnen veel meer werk-
gebieden kan er nu veel gemakkelijker gezocht worden naar 
lekkages die anders maar heel moeilijk ‘boven water’ te halen 
zijn. Bedenk hierbij wel dat de aanschafprijs van het instrument 
behoorlijk hoog is. Een garagebedrijf die zijn compressor voor-
namelijk gebruikt voor het vullen van banden en zo af en toe 
voor luchtgereedschap, zal nooit zoveel kunnen besparen om de 
ii910 aan te kunnen schaffen. Zij kunnen gelukkig zo af en toe 
het instrument huren om snel en gemakkelijk periodiek onder-
houd te kunnen uitvoeren.               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘Snel en veilig opgespoord’ 

www.maptools.nl
www.vandentempel.nl

Afbeelding 2. Lekken zijn sneller opgespoord, 
ook kleine lekken die met ultrasone detectoren 
moeilijk te vinden zijn.

Afbeelding 3. Bij Genie in Amerika heeft de ii900 voor 
een gigantische besparing gezorgd.

Afbeelding 1. Door de hogere gevoeligheid en het grotere frequentiebereik is de ii910 voor meer applicaties inzetbaar.
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Mobiele robotica
Speciaal voor alle soorten geautomatiseerde 
en autonome systemen of mobiele robots 
in het algemeen levert Atlantik Elektronik 
producten en oplossingen, onder andere 
een uitgebreide set van hardware, software 
en ontwikkelingstools (inclusief de moge-
lijkheid om geselecteerde componenten 
te combineren of een complete oplossing 
te creëren). De expertise van het bedrijf in 
embedded systemen, 5G en AI helpt ont-
werpers en fabrikanten bij het creëren van de 
volgende generatie robots en drones met een 
hoog rekenvermogen en een laag stroom-
verbruik voor de consumenten-, bedrijfs-, 
defensie-, industriële en professionele dien-
stenmarkt. De mobiele robotica-oplos-
singen van Atlantik zijn gebaseerd op de 
Robotics (QRB5165) en Vision Intelligence 
(QCS410/610) chipsets van Qualcomm, die 
zijn ontworpen om krachtige kunstmatige 
intelligentie, cameraverwerking en machi-
nale leercomputers te leveren op apparaten 
met een uitzonderlijke kracht en thermische 
efficiëntie voor een breed scala aan toepas-
singen. Het Qualcomm-roboticaplatform 
ondersteunt verschillende SDK's en tools, 
waaronder de Qualcomm Neural Processing 
SDK voor AI, Qualcomm Robotics Vision 
SDK, Qualcomm Computer Vision SDK, 
Qualcomm Hexagon DSP SDK, evenals 
Robotics Operating System (ROS) 2 en 
verschillende Linux-distributies. Een reeks 
demo-toepassingen en tutorials helpen 
de ontwikkeling van robotica-toepassin-
gen te versnellen. De softwareontwikke-
lingsservices van Atlantik omvatten BSP/
OS-ontwikkeling, on-device toepassingen, 
analyse en machinaal leren, maar ook com-
municatie met de back-end systemen van de 
klant en ondersteuning voor de gehele digi-
tale waardeketen van idee tot product tot 
gebruik.               •

Atlantik Elektronik Benelux
(0162) 383 070
www.atxx.nl

De zelfconfigurerende 16-kanaals digi-
tale I/O-module van Bihl + Wiedemann 
(BWU4230) maakt een maximale flexibili-
teit mogelijk. De 16 digitale signalen van de 
ASi-5-slave kunnen naar wens worden ver-
deeld (bijvoorbeeld 12 afstandssensoren en 
4 kleppen in een applicatie met verpakkings-
techniek). De IP67-module is bij uitstek 
geschikt voor hoge I/O-dichtheden. Een 
bijzonder voordeel van de digitale module 
is het brede scala aan diagnose-opties: de 
kanaalspecifieke diagnose maakt het moge-
lijk een kortsluiting of een overbelasting van 
de afzonderlijke sensorvoeding voor elke uit-
gang afzonderlijk te identificeren. De status 
van ingestelde digitale uitgangen kan wor-

den uitgelezen voor cyclische feedback. Dit 
maakt het oplossen van problemen in het 
systeem relatief eenvoudig.               •

Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.de

Digitale I/O-module

Het portfolio van Toshiba is uitgebreid met 
drie nieuwe optorelais. Deze zijn onderge-
bracht in de nieuwe P-SON4-behuizing. 
De nieuwe optorelais presteren uitstekend 
terwijl ze aanzienlijk minder printruimte 
in beslag nemen dan de bekende SOP-
behuizing. De elektrische eigenschappen van 
de TLP3480, TLP3481 en TLP3482 (span-
ning over de uitgangen in uit-toestand en 

stroom in de aan-toestand) zijn vergelijkbaar 
met grotere SOP-componenten: 30 V en 4,5 
A voor de TLP3480, 60 V en 3 A voor de 
TLP3481 en 100 V en 2 A bij deTLP3482. 
Ze hebben bovendien een lage on-weerstand 
dankzij de trench-MOSFET-technologie 
van Toshiba. Met afmetingen van 2,1 x 3,4 
mm neemt de nieuwe P-SON4-behuizing 
zeer weinig printruimte in beslag. Dit bete-
kent dat de optorelais bij uitstek geschikt 
zijn voor bijzonder volgepakte printen waar 
weinig ruimte beschikbaar is.            •
Toshiba Electronics Europe
Tel: +49 211 5296 0
www.toshiba.semicon-storage.com

Compacte optorelais

http://microchip.com/trustplatform
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Het is algemeen bekend dat er vaak ventilatoren nodig zijn om vermogenselektronica 
te koelen. Maar hoe kan men bepalen wat de juiste ventilator is en dat deze voor 
voldoende koeling zorgt?

Ventilatoren: een juiste keuze maken is 
lastiger dan gedacht

Uitdagingen
Bij het kiezen van de juiste ventilator is er een aantal 
belangrijke factoren waarmee rekening moet wor-
den gehouden en die voor de nodige uitdagingen 
zorgen: 

Figuur 1: Voorstelling te koelen apparaat

  De warmte-ontwikkeling binnen het te koelen 
apparaat is het eerste uitgangspunt. Dit is het 
gedissipeerde vermogen (V) in W.

  Om die warmte af te voeren is er een bepaalde 
luchtstroom (Q) in m3/min nodig. Hoe groter 
de oppervlakte van een ventilator, hoe groter de 
luchtstroom. Meerdere ventilatoren kunnen naast 
elkaar worden gebruikt om de luchtstroom te ver-
groten.

  Statische druk: de luchtdruk (P) in Pa die de ven-
tilator levert is nodig om het benodigde volume 
aan lucht te kunnen verplaatsen. Voor een hogere 
druk kunnen meerdere ventilatoren achter elkaar 
worden geplaatst.

Figuur 2: Luchtweerstand (drukval) in een apparaat

  Componenten in een apparaat zorgen voor een 
luchtweerstand (systeem impedantie) die overwon-
nen moet worden om een bepaalde luchtstroom 
te verkrijgen. In een compacte toepassing zoals 
een PC bevinden zich relatief veel 'obstakels' die 
een tamelijk hoge luchtweerstand veroorzaken (zie 
figuur 2).

  Een zo gering mogelijk stroomverbruik draagt bij 
aan de efficiëntie van een apparaat. Bij batterijge-
voede toepassingen moet daar serieus rekening mee 
worden gehouden.

  Geluidsproductie en trilling: ventilatoren maken 
dankzij een goede lagering weinig of geen geluid, 
maar bij een onjuiste keuze moet de ventilator har-
der werken en kan deze een hinderlijk geluid pro-
duceren of zelfs gaan trillen. 

Figuur 3: Ventilator curve

Samenhang
Deze factoren hangen samen en beïnvloeden elkaar 
(figuur 3), wat de keuze niet gemakkelijker maakt. 
Over het algemeen worden drie methoden gebruikt 
om het type en uitvoering van de ventilator te bepa-
len.
1. Evaluatie
2. Simulatie
3. Zelf berekenen

Kan het beter?
Door zelf te berekenen komt men al een heel eind 
in de goede richting. Maar door het meten van de 

TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.com

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

luchtweerstand (drukval) en de luchtstroom kan dat 
beter. Sanyo Denki heeft hiervoor de air flow tes-
ter ontwikkeld: hiermee kan de statische luchtdruk 
en luchtstroom van het te koelen apparaat gemeten 
worden en beschikt men direct over de eigenschap-
pen van het te koelen apparaat.

Hiermee kan dan vervolgens het ideale gebruiks-
punt worden vastgesteld en een ventilator worden 
geselecteerd. Er wordt op deze manier een zeer 
betrouwbaar resultaat verkregen en er hoeft geen 
veiligheidsmarge te worden gehanteerd.

Meer weten?
Lees TOP TECH TALK: “How to select the right 
fan” met daarin alle informatie over het vinden van 
de juiste ventilatoren. Neem daarvoor even contact 
op met TOP-electronics of bezoek de website: www.
top-electronics.com/en/news 

De draagbare air flow tester kan worden gehuurd 
en een adviseur kan helpen bij het gebruik. Zo kan, 
tegen geringe kosten, de beste ventilator worden 
gekozen, met optimale combinatie van luchtstroom, 
luchtdruk, stroomverbruik en geluid.
Meer weten over deze mogelijkheden? Of welke 
technologieën het beste kunnen worden ingezet 
voor een andere applicatie? TOP-electronics nodigt 
geïnteresseerden van harte uit hierover van gedach-
ten te wisselen.                   •

http://marktechnical.nl
https://www.top-electronics.com/en/top-tech-talk-selecting-the-best-cooling-fan
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De RevPi Compact is een aanvulling op de 
bekende Revolution Pi-familie. Het is een 
krachtige en compacte controller op basis 
van de Raspberry Pi 3+ Compute Module 
met uitgebreide aansluitmogelijkheden en 
functies. Sensoren en actuatoren kunnen 
direct worden aangesloten via acht digitale 
en analoge ingangen en acht digitale en twee 

RevPi Compact

ATS Bus is datacommuni-
catie-software die de kloof 
tussen IT en OT over-
brugt. Of het nu gaat om 
een nieuwe productielijn, 
een machine die vervangen 
wordt of nieuwe bedrijfs-
software die geïmplemen-
teerd wordt, ATS Bus biedt 
snelle, configureerbare con-
nectiviteit die fabrieken 
flexibel houdt. ATS Bus 
verbindt al een enorm scala 
aan hardware en software 
via één enkele, software-
gebaseerde hub. Wat de 
bron, bestemming en for-
maten ook zijn, ATS Bus 
verzendt de gegevens veilig. 
Dit maakt het het ideale 
IloT-platform voor SAP. 
Door SAP te gebruiken in 
ATS Bus ontstaat een vei-
lige real-time toegang tot 
de werkvloer met behulp 
van één enkele verbinding. 
Er is geen programme-
ring vereist, aangezien alle 
dataverbindingen en verta-
lingen worden uitgevoerd 
via een standaard configu-
ratietoepassing. ATS Bus 
biedt volledige zichtbaar-
heid van SAP-gegevens, 
aangezien elk verzonden 
bericht snel kan worden 
opgehaald en geanaly-
seerd, zodat er extreem 
snel problemen kunnen 
worden opgelost als deze 
zich voordoen. ATS Bus 
voert ook Manufacturing 
Intelligence-berekeningen 
uit. Het maakt daartoe 
gebruik van gegevens die 
rechtstreeks van de appara-
tuur op de werkvloer wor-
den verzameld, maar ook 
via handmatige invoer door 
middel van een intuïtieve, 
configureerbare gebruikers-
interface worden verkre-
gen. Belangrijke gegevens 
zoals productietellingen 
en downtime worden ver-
zameld en essentiële Key 

Performance Indicators zoals de Overall 
Equipment Effectiveness worden vervol-
gens berekend. De vooraf geanalyseerde 
informatie kan direct binnen ATS Bus 
worden bekeken of naar andere systemen 
of cloud-gebaseerde Business Intelligence-
dashboards worden verzonden die zijn ver-
bonden met ATS Bus.               •
ATS Global BV
(023) 751 12 00
www.ats-global.com

Slim IIoT-platform

analoge uitgangen. Dankzij 
twee Ethernet-interfaces, elk 
met een eigen MAC-adres, 
kan het apparaat tegelijker-
tijd in twee verschillende 
netwerken worden geïn-
tegreerd. Daarnaast zijn 
vier USB A-poorten en een 
4-polige RS485-interface 
voorhanden. Zoals geldt 
voor alle andere componen-
ten binnen de RevPi familie 
is ook de RevPi Compact 
volledig open source-geba-
seerd. Gebruikers krijgen 
hierdoor de mogelijkheid 
om hun projecten met maxi-
male ontwerpvrijheid uit 
te voeren. Door het platte 

ontwerp kan de RevPi compact eenvoudig 
in een verdeelkast worden geïnstalleerd. 
RevPi Compact wordt geconfigureerd met 
behulp van de PiCtory-browsertoepassing 
die al vooraf is geïnstalleerd. Het besturings-
systeem is een aangepaste Raspbian met real-
time patch. Individuele applicaties kunnen 
onder andere worden geprogrammeerd via 
Node-RED, Python of rechtstreeks in C. De 
populaire industriële protocollen Modbus 
RTU en Modbus TCP worden standaard 
ondersteund. Optioneel (tegen meerprijs) 
kunnen ook kant-en-klare, professionele 
softwareoplossingen zoals Codesys of logi.
CAD worden gebruikt.               •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

http://micro-epsilon.com
http://ave-nl.com
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Time Sensitive Networking maakt in standaard Ethernet-netwerken een 
deterministisch gedrag mogelijk, waardoor data end-to end en op tijd 
kunnen worden afgeleverd

Time Sensitive Networking (TSN): 
wat is het en waartoe dient het?

Wat is TSN?
TSN is een verzameling standaarden waardoor 
deterministisch gedrag mogelijk gemaakt wordt 
via een standaard Ethernet-infrastructuur. Deze 
standaarden zijn vastgelegd door het Institute of 
Electrical and Electronics – de bekende IEEE-
normering. TSN zorgt voor een beheer van het 
netwerkverkeer dat het mogelijk wordt om data 
end-to-end af te leveren, zonder onderhande-
ling en onacceptabele vertragingen. Waar TCP/
IP zijn sterke kanten heeft, is het een vorm van 
dataverkeer die allesbehalve real-time en deter-
ministisch is. TSN is precies het tegengestelde: 
data wordt alleen naar die node gestuurd die de 
data nodig heeft, en bovendien op tijd – in de 
betekenis van ‘telkens op dezelfde tijd’.

Voor TSN is een viertal zaken van groot belang.

Tijdsynchronisatie
In een TSN-netwerk is de tijdsynchronisatie van 
het allergrootste belang. Zoals de naam aangeeft 
gaat het om het vastleggen van een referentie-
tijd tussen alle aangesloten hardware binnen het 
TSN-netwerk. Deze synchronisatie vindt dus 
niet alleen plaats op netwerkniveau, maar ook 
alle controllers, I/O en bijvoorbeeld sensoren 
zijn met elkaar gesynchroniseerd. 

Begrensde minimale en constante 
tijdvertraging
Door het beheer van het netwerkverkeer binnen 
TSN komen datapakketten altijd op dezelfde 
tijd aan. In dit protocol is deze tijd namelijk 

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

niet onderhandelbaar tussen de netwerk-
nodes. Voor real-time gedrag is dit bijzonder 
belangrijk. Nu is de term real-time altijd een 
punt van discussie, want vertraging zal altijd 
optreden, hoe minimaal die ook is. Binnen 
TSN betekent real-time gedrag de kleinst 
mogelijke vertraging, en dan niet één keer, 
maar telkens weer dezelfde minimale vertra-
ging. Hierdoor is het mogelijk om binnen 
het applicatiedomein deze (constante) ver-
traging mee te nemen. Er hoeft geen reke-
ning gehouden te worden met onverwachte 
time-outs en dus ook niet met processen die 
niet meer synchroon verlopen.

Ultra-betrouwbaar
Om een deterministisch netwerk aan te leg-
gen en alle voordelen ervan te benutten, die-
nen de gebruikte switches ultra-betrouwbaar 
te zijn. De kleinste afwijking kan zorgen dat 
de vertraging toch weer (net) niet hetzelfde 
is als vereist voor de oplossing waarin deze 
wordt toegepast. Denk hierbij aan verschil-
len in het sub-microseconde-bereik. De 
nauwkeurigheid van de klok voor de syn-
chronisatie speelt hierbij een belangrijke rol, 
maar zeker zo belangrijk is de voeding van 
deze klok.

Resource Management
Met Resource Management wordt bedoeld 
dat switches en netwerk-nodes in staat moe-
ten zijn om bandbreedte en rekenkracht te 

reserveren voor het uitvoeren van taken. Hierbij wordt actief 
tussen de aanwezige nodes onderhandeld over wie welke taken 
heeft, en sturen nodes verzoeken aan bijvoorbeeld tussenlig-
gende switches om vooraf actie te ondernemen voor commu-
nicatie-afhandeling. Devices kunnen hierbij als Talker Station, 
Listener Station, Other End Station of Bridge worden gedefini-
eerd, inclusief bijbehorende taken. Zodoende wordt het gehele 
netwerk geïnstrueerd om het gewenste deterministisch gedrag 
te realiseren.

Waarom?
Modelec gelooft dat TSN een werkelijk een open standaard zal 
worden, waardoor er een merkonafhankelijk automatiserings-
platform ontstaat. Data-uitwisseling zal een bijzonder belang-
rijke factor worden in de (nabije) toekomst. Die data moet 
dan wel beschikbaar zijn. Wat is er eenvoudiger dan dat deze 
data een uniforme taal gebruikt, in plaats van OPC, Profinet, 
CC-Link en EtherCAT te gebruiken in eenzelfde automatise-
ringsoplossing. Denk aan de voordelen in het beheer en onder-
houd; flexibiliteit, onafhankelijkheid en kortere systeem-ont-
wikkelingstijd.

Uiteraard vraagt deze aanpak om samenwerking. Moxa heeft 
deze technologie volledig geadopteerd. Moxa is lid van het 
Industrial Internet Consortium en neemt deel aan zogenaamde 
testbeds om de interoperabiliteit te testen en de techniek te hel-
pen optimaliseren. Modelec verwacht binnen afzienbare tijd de 
eerste oplossingen te kunnen leveren. Modelec houdt geïnteres-
seerden graag op de hoogte!                  •
MODELEC Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl/over-ons/

Kelvin-weerstand
De FK/GK-serie van Ohmite bestaat uit 
laagohmige stroom-meetweerstanden met 
vier aansluitingen, met een belastbaarheid 
tot 5 W. Deze componenten bieden een 
uitstekende stabiliteit op lange termijn en 
zijn ideaal voor montage op een DCB/
IMS-substraat. Ohmite beveelt de FK/
GK-serie aan voor de volgende toepas-
singen: frequentieomvormers, voedings-
modules, stroomsensoren voor hybride 
vermogenstoepassingen en automotive 
toepassingen met grote stromen.           •

AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

http://ncabgroup.com
http://b3industrie.nl
http://modelec.nl/over-ons/
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RJ45-busconnectoren voor printmontage
Het programma voor de op koper 
gebaseerde gegevensoverdracht van 
Phoenix Contact is afgerond met RJ45-
apparaatconnectoren. Deze nieuwe con-
nectoren voor directe printmontage bieden 
veelzijdige oplossingen voor de gegevens-
overdracht in een apparaat. Verschillende 
aansluitrichtingen, uitvoeringen voor het 
SMD-, THR- of golfsolderen alsmede sin-
gle- en multiports bieden talloze opties 
voor individuele apparaatdesigns. De 
RJ45-busconnectoren maken overdrachts-
snelheden mogelijk tot en met 10 GBit/s 
en beschikken optioneel over hybride-led’s 
voor de optische statusindicatie van de 
interface.                                      •

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

Autonome mobiele robots (AMR) en 
automatisch geleide voertuigen (AGV) 
worden steeds belangrijker in de moderne 
intralogistiek. Pepperl + Fuchs presenteert 
de R2300 multilayer-scanner, een 3D 
LiDAR-sensor voor traject-monitoring. 
Door zijn compacte formaat, gemakke-
lijke integratie in meetsystemen en hoge 
beschikbaarheid is hij perfect afgestemd 
op de eisen van dergelijke voertuigen. De 
R2300 maakt het voorkomen van botsin-
gen, navigatieondersteuning en ladingde-
tectie mogelijk en is een multifunctionele 
sensor die hoek- en afstandsmeting in vier 
verschillende vlakken mogelijk maakt. 
Dit maakt contactloos 3D-scannen van 
de omgeving mogelijk. Het detectiebereik 
van de R2300 multilayer-scanner biedt 
gebruikers aanzienlijk meer scaninformatie 
dan dat van singlelayer-apparaten, wat een 
betrouwbaarder detectieresultaat oplevert. 
Bovendien reduceert het gebruik van één 

enkele multilayer-scanner in plaats van 
meerdere sensoren de aanschaf-, bedra-
dings- en integratiekosten aanzienlijk. 
Gebaseerd op de innovatieve Pulse Ranging 
Technology (PRT) combineert de R2300 
multilayer-scanner een hoge hoekresolutie 
van 0,1° met een precieze lichtvlek. Hij 
detecteert zelfs de kleinste objectstructu-
ren en contouren op betrouwbare wijze. 
Door het optische sensorconcept kan het 
detectieveld ook worden aangepast aan de 
betreffende toepassing.              •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

3D LiDAR-scanner

Van het merk Wenglor introduceert B3 
Industrie een zeer compacte ultrasoon-
sensor; de afmetingen bedragen slechts 
32x12x16 mm. De sensor heeft een meet-
bereik van 30...400 mm, dat eenvoudig via 
teach-in ingesteld kan worden. De ultra-
soon-frequentie is 325 kHz en de meetre-
solutie bedraagt 0,5 mm. Kenmerkend 
voor het ultrasone detectieprincipe is dat 
alle materialen contactloos kunnen worden 
gedetecteerd en dat de sensor ongevoelig is 
voor omgevingslicht en vrijwel ongevoelig 
voor vervuiling zoals vet of stof op het te 
detecteren product – dit in tegenstelling 
tot optische sensoren. De voedingspan-
ning bedraagt 18...30 VDC. De kunststof 
behuizing heeft beschermingsklasse IP68. 
De sensor is voorzien van twee separate 
uitgangen (een PNP-NO uitgang en een 
IO-link V1.1-interface) en is voorbereid 
voor Industrie 4.0. De sensor heeft een 
M8 x 1 vierpolige connectoraansluiting 
en kan met losse sensorkabels van diverse 
lengtes worden aangesloten.             •

B3 Industrie BV
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Ultrasoon-sensor

http://switch2murrelektronik.nl
http://modelec.nl/over-ons/
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Duurzame opslag van levensmiddelen en medicijnen 

Koelunit op 100% 
zonne-energie

Eind dit jaar wordt de eerste mobiele en off-

grid SunCooler koelunit van ontwikkelaar 

FirmTec B.V. verscheept naar Oeganda. Met 

de mobiele en gepatenteerde koelunit kunnen 

gebruikers onder andere fruit, groenten, vlees, 

vis, zuivel en medicijnen ter plaatse en op 

een goedkope en duurzame manier koelen, 

zonder afhankelijk te zijn van netstroom, een 

generator en/of dieselbrandstof.

FirmTec B.V. uit Utrecht is gespecialiseerd in de bouw van 
(kleinschalige) installaties voor de raffinage en productie van 
onder andere plantaardige olie en biodiesel. De plug-and-
play installaties worden custom made ingebouwd in stan-
daard zeecontainers die niet alleen eenvoudig en wereldwijd 
getransporteerd kunnen worden, maar ook flexibel en direct 
inzetbaar zijn. De installaties worden onder andere geleverd 
aan Afrikaanse boeren en niet-gouvernementele organisaties 
(NGO’s). “Via deze NGO’s kwam ook de vraag voor koe-
ling”, vertelt Natasja van der Vlist, oprichter van SunCooler. 
“In plaats van koeling op basis van netstroom of met een 
generator hebben wij geopperd om hierbij de kracht van de 
zon te benutten. Vervolgens hebben we dit idee verder uit-
gewerkt.”
De zon als enige energiebron - om een betrouwbare en 
emissieloze energievoorziening te borgen, deed FirmTec 
een beroep op Top Systems, dat onder meer drie Victron 
MultiPlus omvormer-ladercombi’s, vier Hoppecke AGM 
accu’s van 12 V, twee Victron SmartSolar MPPT zonne-
laadregelaars, een Fronius Symo PV-inverter en bijbehorend 
monitoringssysteem leverde.

Onafhankelijk van brandstoffen
Dankzij SunCooler kunnen boeren, vissers, slachthuizen, 
zorgverleners en NGO’s in bijvoorbeeld Afrika en Azië hun 
bederfelijke producten dichtbij huis opslaan en koelen, tegen 
lagere kosten en zonder dat dit negatieve impact heeft op 
het milieu. Bovendien kunnen non profit-/hulporganisaties 
de mobiele en off-grid koelinstallaties benutten om in crisis-
tijd (tijdelijk) hulp te verlenen aan de plaatselijke bevolking. 
Ook in rurale gebieden, waar de stroomvoorziening afwezig 
of onbetrouwbaar is. “Dankzij SunCooler wordt de houd-
baarheid van fruit, groenten, vlees, vis, zuivel en medicijnen 
aanzienlijk verlengd. Producten behouden ook na de oogst- 
of slachtpiek hun kwaliteit, waardoor zij langere tijd en voor 
een betere prijs verkocht kunnen worden. Ondernemers of 
hulporganisaties zijn daarbij niet langer afhankelijk van ver-
afgelegen, centrale koelhuizen en dieselverslindende genera-
toren. Een uitkomst, omdat brandstoffen in deze gebieden 
vaak schaars zijn. Bovendien laat de levering ervan vaak te 
wensen over. SunCooler biedt hen een duurzaam alternatief, 
op basis van 100% zonne-energie. Het surplus aan zonne-
energie dat met de zonnepanelen wordt opgewekt, kan 
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tevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals water-
pompen, verlichting of het opladen van batterijen.”

Plug-and-play koelunit
SunCooler is eenvoudig wereldwijd te transporteren en func-
tioneert plug-and-play. Aan de basis van de koelunit ligt een 
FEU (Forty Feet Equivalent Unit), waarin alle technieken 
compact en slim zijn geïntegreerd. Een luifelframe met 64 
zonnepanelen boven de unit zorgt voor voldoende vermogen 
om de koelcompressor te laten draaien. Temperaturen tus-
sen de -26°C tot 26°C zijn geen enkel probleem, waardoor 
de unit ook benut kan worden als vriesunit. Hoogwaardige 
isolatie en een uitgekiende koudebuffer zorgen dat de unit 
ook tussen zonsondergang en zonsopgang, wanneer er geen 
energie geleverd wordt vanuit de zonnepanelen, goed op 
temperatuur blijft.

Gelijkmatige toevoer van stroom
“Om een koelsysteem te laten draaien op 100% zonne-ener-
gie, is niet eenvoudig”, benadrukt Van der Vlist. “Net als 
een koelkast slaat de compressor van de koelunit namelijk 
aan, wanneer extra koeling gewenst is. Waar een koelkast 
op dat moment extra stroom uit het elektriciteitsnet kan 
halen, is dit bij zonnepanelen onmogelijk. Zonne-energie 
is immers niet altijd beschikbaar, waardoor piekvragen niet 
zomaar ingevuld kunnen worden. Om dit te ondervangen, 
hebben wij in eerste instantie een hybride, deels on-grid 
koelunit ontwikkeld die in de praktijk helaas onvoldoende 
efficiënt bleek. Daarom hebben wij besloten om over te 
stappen op een 100% off-grid installatie. We zijn opnieuw 
naar de tekentafel gegaan en voor de invertertechnologie van 
de ‘SunCooler 2.0’ hebben wij een beroep gedaan op Top 
Systems”, aldus Van der Vlist.

Hoogwaardige en betrouwbare 
invertertechnieken
In de off-grid SunCoolers wordt gebruik gemaakt van een 
3-fase elektrische koelcompressor. Om deze te kunnen laten 
draaien, wordt er gebruik gemaakt van de Fronius Symo 

PV-inverter die de DC spanning van de zonnepanelen omzet 
naar de benodigde 400 VAC wisselspanning. Dit is een 
omvormer die bedoeld is om gebruikt te worden op plek-
ken waar normaliter een constante netspanning aanwezig is, 
dus moet er gezorgd worden voor een wisselspanning die de 
functie van de netspanning overneemt zodat de omvormer 
zich kan synchroniseren. Voor dit doel zijn de drie bidirecti-
onele omvormers van Victron Energy (Multiplus) bedoeld. 
Deze produceren de driefase wisselspanning waarop de 
PV-inverter kan draaien. Deze omvormers halen hun ener-
gie uit vier Hoppecke accu's (12 V-170 Ah) van industriële 
kwaliteit. Deze zijn ook nodig om het systeem op te kunnen 
starten en 24/7 wereldwijd te kunnen monitoren. 
Gekozen is voor een relatief klein accupakket; de zonnepane-
len voorzien volledig in de gewenste stroombehoefte.” Waar 
normaal gesproken accusystemen worden gebruikt om de 
(zonne)energie op te slaan voor gebruik op een later moment, 
was dat in dit project niet nodig. “We hebben uitgerekend 
dat met de zonkracht overdag voldoende energie wordt gele-
verd om de koelunits 24/7 op temperatuur te houden, aldus 
Norman Heins, sales engineer bij Top Systems. “Dankzij de 
montage van 64 zonnepanelen kan ook bij bewolkt weer vol-
doende zonne-energie worden opgewekt.”
Om de accu's te kunnen laden en tegelijkertijd de omvor-
mers van Victron te kunnen voeden, zijn 32 zonnepanelen 
aangesloten op twee Victron SmartSolar MPPT zonne-
laadregelaars. Deze zonne-laadregelaars verzamelen de opge-
wekte zonne-energie en zetten deze om naar een nominale 
spanning van 48 V voor de omvormers en het accupakket. 
De overige 32 zonnepanelen zijn aangesloten op een Fronius 
Symo PV-inverter, die van de opgewekte zonne-energie 
direct 3 fase wisselstroom maakt. 
Het hele systeem is in staat om ruim 6 kW vermogen te leve-
ren, hetgeen voldoende is voor deze toepassing.

Uitgebreide monitoring
De SunCooler is tevens voorzien van een beeldscherm, 
waarop alle informatie van de accu’s en zonnepanelen wordt 
gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan het opgenomen vermogen 

en de accucapaciteit. “Een Color Control GX verzamelt alle 
informatie van de Fronius PV-inverter, de Victron SmartSolar 
MPPT zonne-laadregelaars, de Victron MultiPlus omvor-
mer-ladercombi’s en de Hoppecke AGM accu’s en laat dit 
grafisch zien op een beeldscherm”, aldus Heins. “Bovendien 
stuurt het Victron Color Control de omvormer-ladercombi’s 
en zonne-laadregelaars aan. Door de Victron Color Control 
te verbinden met het internet, is ook monitoring op afstand 
mogelijk. Lokaal, via de smartphone of tablet van de boeren, 
vissers, slachthuizen, zorgverleners en NGO’s, maar bijvoor-
beeld ook vanuit Nederland. Om deze verbinding mogelijk 
te maken, wordt een Teltonika 950 4G-router met een data-
simkaart aan het off-grid systeem gekoppeld.”

Testfase
Eind mei 2020 is de eerste off-grid SunCooler in bedrijf 
gesteld. Tot het eind van de zomer werd de mobiele koelunit 
uitgebreid getest in Tienhoven. Daar staan ze nog in afwach-
ting van het transport naar een tomaten- en paprikateler in 
Oeganda, alwaar ze eind dit jaar of begin volgend jaar in 
gebruik genomen moeten worden.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,  
artikel Koelunit op 100% zonne-energie 

www.top.systems
www.suncooler.com

Afbeelding 2. De container onder de zonnepanelen.

Afbeelding 1. De 
machinekamer met 
alle omvormers en 
besturingselektronica 
van de SunCooler.
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De MAX78000 is een energiezuinige, door een neuraal netwerk versnelde microcontroller van 
Maxim Integrated Products die compromisloze kunstmatige intelligentie (AI) naar batterijgevoede 
IoT-apparaten brengt. Door AI-operaties uit te voeren tegen minder dan een procent van de energie 
die software-oplossingen verbruiken, wordt de looptijd van batterijgevoede AI-toepassingen sterk 
verbeterd, terwijl complexe nieuwe AI-toepassingen mogelijk worden die voorheen als onmogelijk 
werden beschouwd. 

Kunstmatige intelligentie in  
batterijgevoede IoT-apparaten

 energietechniek

Deze verbeteringen komen zonder concessies te doen aan 
latentie of kosten: de MAX78000 voert operaties 100 maal 
sneller uit dan software-oplossingen die op low-power 
microcontrollers draaien, en dat tegen een fractie van de 
kosten van FPGA- of GPU-oplossingen. AI-technologie 
stelt machines in staat om te zien en te horen en de wereld te 
begrijpen op manieren die voorheen in de praktijk onhaal-
baar waren. In het verleden betekende het naar de edge 
brengen van AI-bewerkingen het verzamelen van gegevens 
van sensoren, camera’s en microfoons, die gegevens naar 
de cloud sturen om conclusies te trekken en vervolgens 
een antwoord terugsturen naar de edge. Deze opzet werkt, 
maar is erg moeilijk voor edge-applicaties vanwege de 
slechte latentie- en verbruiksprestaties. Als alternatief kun-

nen low-power microcontrollers worden gebruikt om een-
voudige neurale netwerken te implementeren; de latentie 
lijdt daar echter onder en alleen eenvoudige taken kunnen 
aan de edge worden uitgevoerd. Door een speciale neurale 
netwerk-versneller te integreren met een tweetal microcon-
troller-cores, overwint de MAX78000 deze beperkingen, 
waardoor machines complexe patronen kunnen zien en 
horen met lokale, energiezuinige real-time AI-verwerking. 
Toepassingen zoals machine vision, audio- en gezichtsher-
kenning kunnen efficiënter worden uitgevoerd, aangezien 
de MAX78000 operaties kan uitvoeren met minder dan 
1% van de energie die een microcontroller nodig heeft. De 
kern van de MAX78000 wordt gevormd door gespeciali-
seerde hardware die is ontworpen om het energieverbruik 

en de latentie van convolutionele neurale netwerken (CNN) 
te minimaliseren. Deze hardware werkt met minimale tussen-
komst van elke microcontroller-kern, waardoor de werking 
extreem gestroomlijnd is. Energie en tijd worden alleen gebruikt 
voor de wiskundige bewerkingen die een CNN implementeren. 
Om gegevens van de buitenwereld efficiënt in de CNN-engine 
te krijgen, kan een van de twee geïntegreerde microcontroller-
kernen worden gebruikt: de ultra-low-power Arm Cortex-M4-
kern of de nog zuiniger RISC-V-kern.                              •
Avnet Silica
(076) 572 27 00
www.silica.com

De Itech IT8300-serie regeneratieve 
DC-belastingen bestaat uit 'groene' elek-

tronische belastingen: in plaats van de 
energie om te zetten in overbodige warmte 
wordt deze teruggeleverd aan het net. 
De voordelen zijn: beter voor het milieu 
en de energierekening; geen airconditio-
ning nodig om de overtollige warmte af 
te voeren; bij grotere vermogens kan een 
lichtere netaansluiting een financieel voor-
deel zijn; de units zijn stil, compact en 
betrouwbaar door de verminderde warm-
teontwikkeling. De Itech IT8300-serie 

regeneratieve DC-belastingen is leverbaar 
voor twee spanningsbereiken: 80 V en 
800 V. Hiermee zijn passende belastingen 
te vinden voor zowel laag- als hoogspan-
ningsapplicaties (bijvoorbeeld in elektro-
automotive testopstellingen). De maxi-
male belastingvermogens liggen tussen 3,5 
kW en 73,5 kW per unit (tot 105 kW of 
meer bij master-slave parallelschakeling). 
De maximale standalone ingangsstroom 
bedraagt 3570 A. De belastingen functi-

oneren in CC-, CV-, CR- en CP-modus, 
dynamische en list-modus. Er zijn functies 
voor batterijtesten, automatisch testen en 
kortsluittesten. De bediening verloopt via 
het frontpaneel of via een host-computer. 
Alle belangrijke parameters zijn op het 
ingebouwde display zichtbaar.                 •
TTMS BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Regeneratieve DC-belasting

De Amorton-familie van Panasonic heeft een 
speciaal programma voor indoor-gebruik. 
Deze zonnecellen op basis van amorfe silicium 
(a-Si) thinfilm-technologie zijn gevoelig voor 
hoofdzakelijk zichtbaar licht. De gevoeligheid 
is ongeveer gelijk aan die van het menselijk oog. 
Binnenverlichting zoals LED- en fluorescen-
tielampen straalt ook in dat gebied; hetzelfde 
geldt voor binnenvallend (gefilterd) daglicht. 
Ongefilterd zonlicht in de open lucht heeft in 
het hogere deel van het spectrum nog veel ener-
gie, wat past bij de gevoeligheidscurve van kris-
tallijne panelen (c-Si). De Amroton a-Si cellen 
leveren 0,63V per cel met maximaal 17,0 µA/
cm2, corresponderend met 7,3 µW/cm2. Het 
standaardprogramma bestaat uit a-Si cellen 
opgedampt op een glassubstraat. Er zijn 19 uit-

voeringen in 5 spanningsvarianten leverbaar. 
De afmetingen variëren van 15x15x0,7 mm 
tot 97x57x1,1 mm. Uitvoeringen op klantspe-
cificatie behoren tot de mogelijkheden.          •
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Speciale indoor-zonnecellen
De WE-MAPI spoelen zijn uiterst kleine 
coiled metal alloy-vermogensspoelen. Ze wor-
den gekenmerkt door een hoge verzadigings-
stroom, hoge permeabiliteit en lage weer-
stand. Het belangrijkste toepassingsgebied 
voor de WE-MAPI-reeks zijn krachtige DC/
DC-converters met een hoog rendement voor 
schakelfrequenties tot 20 MHz. Het assor-
timent is uitgebreid met de maten 5020 en 
5030 en de 4020HT-versie. Dit model vormt 
het hoogtepunt van de serie: met een werk-
temperatuurbereik van –55 °C tot +150 °C 
is de WE-MAPI 4020HT een klasse apart. 
Bovendien heeft de vermogensspoel ook 
AC-wikkelingsverliezen die 55 procent lager 
zijn dan die van vergelijkbare producten op 
de markt. De andere formaten van de AEC-Q 

200-gekwalificeerde vermogensspoelen maken 
deze bij uitstek geschikt voor gebruik in 
mobiele apparaten – werktemperatuur van 
–40 °C tot +125 °C. Alle WE-MAPI-versies 
overtuigen ook met een verzadigingsstroom 
die vier keer hoger is dan die van andere com-
ponenten met vergelijkbare afmetingen.       •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Vermogensspoelen

http://vandentempel.nl


-TOTAAL   •   NUMMER 11 - 2020 21

 energietechniek

Het Nederlandse energienetwerk staat 
onder druk. Aan de ene kant door het toe-
nemende energieverbruik door bijvoorbeeld 
elektrische auto’s, en aan de andere kant 
door een groeiend aantal duurzame energie-
bronnen (zoals zonnepanelen) dat energie 
teruglevert aan het net. De oplossing voor 
dit probleem moet niet alleen komen van de 
netbeheerders, meent powermanagement-
bedrijf Eaton. Met slimme oplossingen voor 
energieopslag kunnen ook consumenten en 
bedrijven bijdragen aan de stabiliteit van 
het Nederlandse energienet. Eén van de 
uitdagingen is de behoefte aan een hogere 
aansluitwaarde. Voor veel organisaties, zeker 
bij bedrijven die zelf ook energie opwekken, 

is de aansluitwaarde (die bepaalt hoeveel 
stroom er door de aansluiting kan) onvol-
doende. Het verhogen van de standaard 
aansluitwaarde door de netwerkbeheerder is 
vaak maar tot op zekere hoogte mogelijk: de 
aangelegde kabel kan slechts een beperkte 
hoeveelheid stroom verwerken. Een oplos-
sing daarvoor is de inzet van een externe 
batterij, die bij een hoog energieverbruik 
een deel van het benodigde vermogen kan 
leveren. Deze batterij kan tevens gebruikt 
worden voor de opslag van opgewekte 
energie: een tweede uitdaging die in het 
bedrijfsleven veel voorbij komt. Een externe 
energieopslag, zoals de Energy Storage-
oplossingen van Eaton, kan de opgewekte 

energie verdelen, waarbij een deel wordt 
opgeslagen voor later gebruik en een deel 
wordt teruggeleverd aan het energienet. 
Daarmee komen bedrijven heel dicht bij het 
0-op-de-meter-concept: energie die overdag 
wordt opgewekt wordt lokaal opgeslagen en 
’s avonds of tijdens piekuren teruggeleverd, 
waarbij het energienet dus per saldo ‘0’ 
energie levert. Bovendien functioneert de 
batterij als noodstroomvoorziening als het 
elektriciteitsnet om wat voor reden dan ook 
uitvalt.                •
Eaton Industries
(0418) 570 200
www.eaton.nl/electrical

Slimme energieopslag

Ultrasnelle koolstof-
elektrode verhoogt 
accuprestaties
De Ultra Fast Carbon Electrode van NAWA 
Technologies is een nano-gebaseerde inno-
vatie die betere prestaties voor alle soorten 
accu’s, met name die voor elektrische voer-
tuigen, mogelijk kan maken. Momenteel is 
een van de belangrijkste beperkingen van 
accuvermogen, energie en levenscyclus het 
ontwerp en het materiaal dat voor de elek-
trode wordt gebruikt. Op basis van ineffi-
ciënte poedermaterialen hebben bestaande 
elektroden een lage elektrische, thermische 
en ionengeleidbaarheid, in combinatie met 
een slecht mechanisch gedrag wanneer ze 
worden ontladen en opnieuw geladen; ook 
kunnen ze lijden aan vroegtijdige degra-
datie, wat kan leiden tot problemen met 
de veiligheid en bovendien de levensduur 
verkort. Maar op basis van NAWA’s gepa-
tenteerde ontwerp met verticaal uitgelijnde 
koolstof-nanobuizen (VACNT), dat ook 
de basis vormt van de volgende generatie 
ultracondensatoren, combineert de revo-
lutionaire ultrasnelle koolstofelektrode de 
hoogste ionengeleidbaarheid – dankzij een 
in drie dimensies volledig toegankelijke 
nanostructuur – met de hoogste elektrische 
en thermische geleidbaarheid. Dit is het 
resultaat van de plaatsing van 100 miljard 
verticaal uitgelijnde nanobuisjes per vier-
kante centimeter. Deze nieuwe driedimen-
sionale geometrie van de elektroden kan de 
overgrote meerderheid van de prestatiebe-
perkingen oplossen waarmee accuprodu-
centen wereldwijd worden geconfronteerd, 
door het batterijvermogen met een fac-
tor 10 te verhogen, de energieopslag met 
maximaal een factor drie, de levenscyclus 
met maximaal een factor vijf en de oplaad-
tijd terug te brengen tot minuten in plaats 
van uren.               •

NAWA Technologies
www.nawatechnologies.com

http://www.top.systems
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Toshiba Electronics Europe heeft een 1200 
V siliciumcarbide (SiC) MOSFET gelan-
ceerd voor hoogvermogen industriële toe-
passingen, waaronder 400 V AC-in AC/

DC-voedingen, fotovoltaïsche  omvor-
mers en bidirectionele DC/DC-converters 
voor ononderbreekbare voedingen (UPS). 
De nieuwe TW070J120B vermogens-
MOSFET is gebaseerd op siliciumcar-
bide, een nieuw materiaal met een grote 
bandgap waarmee componenten kunnen 
worden geconstrueerd die een hoge span-
ningsbestendigheid, hoge schakelsnelheid 
en een lage on-weerstand hebben in ver-
gelijking met conventionele MOSFET’s 
en IGBT’s die op silicium zijn gebaseerd. 
Hierdoor kan de nieuwe MOSFET een 
bijdrage leveren aan een geringer stroom-
verbruik en een hogere vermogensdicht-
heid, wat mogelijkheden biedt om syste-

men te verkleinen. De TW070J120B heeft 
een kleine ingangscapaciteit (CISS) van 
1680 pF (typ.), een lage gate-ingangsla-
ding (Qg) van 67 nC (typ.) en een drain-
source on-weerstand (RDSON) van slechts 
70 mΩ (typ.). De nieuwe TW070J120B 
MOSFET in een TO-3P(N)-behuizing 
zal het ontwerpen van efficiëntere vermo-
gensontwerpen mogelijk maken, vooral in 
industriële toepassingen, waar de grotere 
vermogensdichtheid ook zal bijdragen aan 
een kleinere en lichtere apparaten.          •
EBV Elektronik
(0346) 583 010
www.ebv.com

1200 V SiC-MOSFET Controller voor 
slimme gebouwen

Met de BACnet/IP-controller breidt Wago 
de PFC200-productfamilie uit. Het apparaat 
combineert de voordelen van het open Linux-
besturingssysteem met de comfortabele engi-
neering-software e!Cockpit en een MQTT-
interface. Hierdoor is de controller uitermate 
geschikt voor Smart Building-projecten; 
bovendien komt het tegemoet aan de eisen die 
de moderne gebouwautomatisering stelt. De 
controller beschikt over een gestandaardiseerde 
MQTT-interface en een TLS-1.2-codering 
voor het open berichtenprotocol. Hierdoor 
is een veilige standaardverbinding met cloud-
oplossingen gegarandeerd. Bovendien zorgt 
de controller dankzij de interface voor het 
tot stand brengen van een verbinding met 
het gebouwspecifieke protocol BACnet/IP. 
De controller verbindt het modulaire Wago 
I/O-System met de BACnet-wereld. De basis 
voor het programmeren van de controller is 
het realtime Linux-besturingssysteem en de 
op CODESYS V3 gebaseerde engineering-
software e!Cockpit.              •
Wago Nederland BV
(055) 368 35 00
www.wago.com

Thermisch  
interface-materiaal
Voor die situaties waar goedkope thermi-
sche interface-materialen (zoals grafiet-pads) 
niet voldoen omdat deze geen oneffenheden 
opvullen of niet elektrisch isolerend zijn, 
levert Parker Chomerics alternatieven die 
een optimale warmteafgifte van COB-LED’s 
of SMD LED-modules garanderen. Pasta’s 
geleiden wamte zeer goed maar het consistent 
verwerken ervan vereist ervaring en handig-
heid. Daarom heeft Parker Chomerics ook 
pad-materialen in diverse diktes, thermische 
geleidbaarheid en elektrische isolatiewaar-
den in zijn assortiment, alsmede thermische 
interface-materialen met een lijmlaag aan 
één of twee zijden. Voor de meeste Citizen 
COB-LED’s zijn pads op maat beschikbaar. 
Klantspecifieke pads kunnen snel en eenvou-
dig worden geproduceerd, de kosten voor 
een stansmes zijn gering.                •

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

http://cnrood.com
http://elincom.nl
http://prokorment.nl
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Reshoring
Even een herhaling uit een stukje tekst in juni 2020: 
“Vanuit politiek, media en deskundigen werd in april 
geroepen, dat het overduidelijk was dat Europa zich 
teveel afhankelijk had gemaakt van productie uit China 
en India. Er ontstond behoefte aan lokale productie.” 
Dat hebben de genoemde partijen reshoring genoemd.

Het is altijd fijn om zaken simpel te houden. Het streven 
van de Europese overheden is om minder afhankelijk te 
zijn van productie in andere regio’s van de wereld. Dat 
klinkt logisch. In het geval van de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen voor de zorg was er een enorm tekort aan 
mondkapjes, schorten, handschoenen en beademingsap-
paratuur. Als je opeens sterk afhankelijk bent van één 
land, dan is reshoring een normale wens.

Tsja, zo zijn bedrijfsketens de afgelopen decennia wel 
ingericht. In een documentaire van de BBC heb ik wel 
eens gezien hoe een potje hazelnootpasta gemaakt wordt 
met een wereldwijd netwerk van toeleveranciers. We wil-
len zaken simpel houden, maar de realiteit is complex en 
weerbarstig.

Stel je dus eens voor, dat je heel snel heel veel mondkap-
jes wenst te hebben. Dan wil je niet ieder mondkapje tes-
ten op de kwaliteit. Daar hebben we een simpel systeem 
voor en dat uit zich in een certificaat. Wat blijkt nou? 
Die certificaten worden vervalst of (als je toch gaat tes-
ten) de kwaliteit blijkt toch niet aan de normen van het 
certificaat te voldoen. Het liefst houden we het simpel: 
efficiënte bedrijfsketens, administratieve afhandeling van 
de kwaliteit en verschuiving van productie naar diensten. 
Dat was al een feit op mijn middelbare school.

Maar goed, het is dus niet zo simpel.

De Europese Unie is voor Covid-19 al bezig geweest met 
reshoring. De voorbeelden die ik lees op de European 
Reshoring Monitor gaan over medicijnen, elektronica, 
machines, metaalproductie en voedingsmiddelen pro-
ductie. De vraag is echter of dat enkele voorbeelden zijn 
in een massa van voorbeelden die nog steeds de andere 
kant opgaan.

Vanuit technologisch oogpunt is een intensievere 
Europese samenwerking gewenst. Welke richtlijnen heb-
ben wij met elkaar opgesteld en wat vinden wij dus van 
belang? Antwoorden op die vraag geven vanzelf aan wat 
wij strategisch van aard vinden en die zaken gaan wij 
gewoon in Europa maken. Dat is dan niet alleen fijn 
voor de maakindustrie. Dat is ook fijn voor de waarden 
die we met elkaar delen en dus in willen samenwerken.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De modulaire Wide Panel-
serie van Sigmatek biedt nu 
ook oplossingen met een 
HMI-Link unit. De TAE-

Modulaire bedieningspanelen met HMI-Link

Robuuste bedienterminals

Met de bedienterminals PMIvisu v807 en 
v812 breidt Pilz zijn aanbod bedienterminals 
uit met twee extreem robuuste, krachtige 
varianten voor de professionele visualisering 
en diagnose van automatiseringsprocessen. 
Gebruikers kunnen met PMIvisu v8 een-
voudig en snel intuïtieve bedieningsconcep-
ten realiseren. De capacitieve bedientermi-
nals uit de serie PMIvisu v8 zijn verkrijgbaar 
in 7 inch- en 12,1 inch-uitvoering en uit-
gerust met Windows 10. Het krasbesten-
dige en stootvaste glazen aanraakscherm is 
zeer robuust en slijtarm. Hierdoor zijn de 

terminals geschikt voor 
gebruik in industriële toe-
passingen en stoffige of 
vuile omgevingen. Voor 
de optimale weergave en 
bediening zijn hard- en 
software op elkaar afge-
stemd: de webgebaseerde 
visualiseringssoftware 
PASvisu is voorgeïnstal-
leerd op de bedientermi-
nals. De krachtige pro-
cessor maakt een snelle 
en eenvoudige bediening 
mogelijk. Voor een effi-
ciënte diagnose geven 
de compacte bedienter-
minals tekstmeldingen 
weer en zo verhogen ze 
de productiviteit van 
machines en installaties. 
De gebruiker kan PMI v8 

met de bijbehorende software PMI Assistant 
eenvoudig in bedrijf stellen en beheren. 
Dankzij de Ethernet-interface en de geïnte-
greerde HDMI-aansluiting zijn een universeel 
gebruik en een snelle inbedrijfstelling moge-
lijk. De PMIvisu v8-apparaten vormen in 
combinatie met het automatiseringssysteem 
PSS 4000 of de configureerbare kleine bestu-
ring PNOZmulti 2 een krachtige systeemop-
lossing.                                            •
Pilz Nederland
(0347) 320 477
www.pilz.nl

panelen met gemonteerde HMI-Link 
G2-unit (PIM 021) zijn verkrijgbaar in vijf 
maten van 10,1 tot 21,5 inch. De bedie-
ningspanelen met multitouch-schermen 
hebben IP65-bescherming aan de voorzijde. 
Zowel in portrait- als in landscape-oriëntatie 
bieden de breedbeeld-HMI's alle ruimte 
voor moderne visualisaties. Naast de HMI-
Link G2-interface zijn twee USB 2.0-aan-
sluitingen aanwezig. In combinatie met het 
PC 301-E12 HMI-Link device kunnen de 
TAE Modular Wide-panelen met elke PC 
op afstand worden gekoppeld. Daartoe zijn 

alleen standaard Display Port- en USB 2.0-inter-
faces nodig. De HMI-Link technologie is vol-
ledig op hardware gebaseerd en werkt onafhan-
kelijk van het gebruikte besturingssysteem. Met 
een standaard CAT5e- of CAT6 Ethernet-kabel 
kunnen videosignalen (full HD) en USB 2.0-
data zonder verlies worden verzonden tussen de 
externe bedieningseenheid en het PC- of HMI-
Link-apparaat.                                  •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Voor zowel kleinere als voor veeleisende toe-
passingen introduceert Beckhoff een reeks 
nieuwe voedingsmodules. De voedingen zijn 
onderverdeeld in de PS1000-serie voor klei-
nere applicaties, de PS2000-serie voor stan-
daard-applicaties en de PS3000-serie voor 
veeleisende toepassingen. Het portfolio omvat 
eenfasige en driefasige modules voor 24 VDC 
en voor 48 VDC. Het vermogensspectrum 
loopt van 2,5 A tot 40 A; een kortstondig uit-
gangsvermogen van 1,44 kW is mogelijk. Aan 
de uitgangszijde werken de DIN-rail voedin-
gen volgens de UI-karakteristiek. Afhankelijk 
van de variant ondersteunen de voedingen de 
zogenaamde hiccup-modus, kunnen ze kort-

Voedingsmodules
stondig extra vermogen 
leveren en zorgen ze voor 
een betrouwbaar aanspre-
ken van stroomonderbre-
kers. Dit maakt het starten 
van zware lasten mogelijk 
en beschermt bovendien 
de machines en instal-
laties in geval van storin-
gen. Flexibel wereldwijd 
gebruik is mogelijk dankzij 
het brede ingangsbereik. 
De voedingen voldoen aan 
de eisen van bijvoorbeeld 
de halfgeleiderindustrie en 

de scheepsbouw. Gebruik in explosiegevaarlijke 
omgevingen volgens Class I Division 2, IECEx 
en ATEX is ook mogelijk.                  •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl

Gesponsord door Würth 
Elektronik nam het Team 
Sonnenwagen Aachen 
opnieuw deel aan de iLumen 
European Solar Challenge 
(19 en 20 september 2020) 
– samen met drie andere 
teams die werden gespon-
sord door Würth Elektronik 
Nederland BV. In de 24-uurs 
race in Zolder (België) was de 
Covestro Sonnenwagon het 
enige deelnemende Duitse 
team dat met zijn auto op 
zonne-energie de eindstreep 
haalde. Het zonneraceteam 
van de Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule Aachen omvat meer 
dan alleen geldelijke ondersteuning door 
Würth Elektronik; het technologiebedrijf 
biedt de studenten speciale training, tech-
nische ondersteuning en veel elektronische 
en elektromechanische componenten. Het 
Solar Team Twente, de winnaar van de afge-
lopen twee jaar, werd gesponsord door de 
Nederlandse collega's van WE en behaalde 
de tweede plaats, net achter het Belgische 
Agoria Solar Team. Het Top Dutch Solar 
Racing team kwam op de derde (overall) 
plaats. Een ander project dat wordt gespon-
sord door Würth Elektronik BV is het 
Solar Team Eindhoven; het enige team dat 
twee Cruiser Class-auto's aan de start deed 
komen. Cruiser Class-auto's zijn voertuigen 

op zonne-energie die worden bemand door twee 
of meer personen.                   •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Würth Elektronik sponsort studenten-zonneauto's

http://helmolz-benelux.eu


-TOTAAL   •   NUMMER 11 - 202024

 Beurzen en evenementen

D&E Event 2020
Drie daags online kennisevenement

Binnenkort is het weer tijd voor het D&E Event. Dit jaar uiteraard niet als fysiek evenement, maar als 

een serie online lezingen die vanachter uw eigen computer te volgen zijn. Het laatste nieuws alsmede 

achtergrondinformatie over diverse onderwerpen aangaande Design Automation & Embedded Systems 

rolt zo gemakkelijk naar u toe zonder dat u daar voor de deur uit hoeft.

Het D&E event 2020 vindt digitaal plaats op 17, 18 en 19 november 
en is te volgen via live-uitzendingen op internet. Tijdens het jaar-
lijkse Design Automation & Embedded Systems Event delen ont-
wikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste 
technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten.
In het lezingenprogramma wordt aandacht besteed aan specifieke 
thema’s die te maken hebben met Design Automation & Embedded 
Systems. Zoals het er naar uit laat zien, zijn er 17 of 18 lezingen ver-
deeld over drie dag. Vier hiervan willen we alvast onder de aandacht 
brengen.

Productie en testen
Ondanks dat de onderwerpen van de lezingen dit keer weer heel 
divers zijn, zien we toch een aantal lezingen die een gelijk thema 
heeft. Zo is er een aantal lezingen over de productie en het testen van 
embedded systems. Daarvan is het ontwerpen en maken van de print 
een belangrijk thema. 
Van CAD naar CAM is bijvoorbeeld de lezing van Dirk Stans van 
Eurocircuits. Hij gaat het hebben over de juiste weg van CAD (de 
ontwerper) naar CAM (de producent). Vandaag de dag is dat een 
veelal geautomatiseerde proces wat er toe moet leiden dat zowel de 

'Van CAD naar CAM' is de titel van de lezing van Dirk Stans van Eurocircuits.
‘The challenges of Debugging of mixed signal designs’ is de 
titel van de lezing van Stuart Murlis van PicoTech.
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D&E Event 2020

Elincom gaat het hebben over de verschillen en overeenkomsten van 2D 
en 3D NAND geheugen en wat die betekenen voor embedded systems.

PCB's als de eventuele PCBA's snel en gemakkelijk te produceren zijn. 
De juiste stappen en de software die controleert of alles goed is en te 
produceren is, moeten er toe bijdragen dat het eindproduct meteen al bij 
de productie van het eerste exemplaar goed is. Het ontwerp voor het te 
maken product moet niet eerst verschillende keren heen en weer gestuurd 
worden tussen ontwerper en producent voordat er daadwerkelijk iets 
gemaakt kan worden. Dit kost tijd en energie aan beide kanten en draagt 
niet bij aan het op tijd produceren van de PCB zonder extra kosten.
Voordat er aan de print begonnen kan worden, moet de schakeling 
natuurlijk eerst ontworpen worden. Daarbij is een belangrijke taak 
weggelegd voor het meten van dat wat het ontwerp moet doen. In veel 
gevallen kan dit een aardige uitdaging zijn. Vooral bij schakelingen met 
gemengde signalen.
Over dit onderwerp gaat de lezing 'De uitdagingen van het debuggen 
van gemengde signaalontwerpen' die in opdracht van CN Rood gegeven 
wordt door Stuart Murlis van PicoTech. PicoTech maakt meetinstrumen-
ten die veelal gebruikt worden in combinatie met een PC die ingezet 
wordt voor rekentaken en voor de weergave van de meetresultaten. 
Stuart is bekend met de problemen met foutopsporing en verificatie en 
weet hoe deze aangepakt moeten worden. In zijn lezing gaat hij het dan 

ook hebben over signaalintegriteitsproblemen die echt 
overal zijn. Daarnaast legt hij uit hoe gebeurtenissen met 
hoge snelheden moeten worden vastgelegd, hoe je de 
timing en ruismarges verifieert en hoe intermitterende en 
niet-frequente fouten zijn op te sporen. 

IoT en datacommunicatie
Laat de eindgebruiker real-time embedded communica-
tie en IIoT ontwerpen! Dat is de titel van de lezing van 
Kurt van Buul van HMS Networks. In deze lezing gaat 
hij in op het feit dat traditionele embedded systems met 
Industrial Ethernet-communicatie de eindgebruiker een 
vaste menukaart met objecten bieden die via het real-
time netwerk kunnen worden uitgewisseld. In de meeste 
gevallen zal de PLC-programmeur uit dit menuschema 
de communicatieobjecten selecteren die nodig zijn voor 
de gewenste besturingsstrategie. Communicatie met de 
klantvraag is alleen mogelijk door een klantafhankelijke 
firmwareversie toe te voegen. Wie meer wil, moet gebruik 
gaan maken van een embedded grafische programma-
omgeving voor de eindgebruiker om projectspecifieke 
embedded communicatie te ontwerpen, te faciliteren en 
te onderhouden, zowel voor real-time industrieel ethernet 
als voor IoT-oplossingen. Kurt laat zien hoe dit moet en 
toont hoe een geïntegreerde soft-PLC niet alleen de defi-
nitie van communicatieobjecten en logica ondersteunt, 
maar ook de real-time industriële communicatie en IIoT 
uitvoert voor uw embedded apparaat.

Componenten
Elincom verzorgt de lezing 'The end of 2D NAND is near 
– how to live with the “weak” 3D NAND in the industry'. 
Hierin wordt ingegaan op de verschillen en overeenkom-
sten alsmede de voor- en nadelen van SSD's die zijn opge-
bouwd met 2D of 3D NAND flash-geheugen. Met name 
bij industriële toepassingen moet hier namelijk terdege 
rekening mee worden gehouden. Verschillende toepassin-
gen zoals meten, constant loggen en industriële pc-bestu-
ringen hebben verschillende gevolgen voor de verwachte 
levensduur van de SSD of de lees-/schrijfsnelheden. 

Daarbij gaat het er bij industriële proces-
sen heel anders aan toe dan bij applicaties 
voor privégebruik. Betrouwbaarheid en 
continuïteit zijn voor industriële proces-
sen veel belangrijker. Moeten we nu ook 
de levensduur van de SSD gaan bewaken? 

En meer
Zoals gezegd wordt het D&E Event online 
gegeven op 17, 18 en 19 november. Per 
dag zijn er zes lezingen die u kosteloos 
via uw eigen computer kunt volgen. Wel 
dient u zich van te voren te registreren en 
aan te geven welke lezingen u wilt volgen. 
De mogelijkheid om dat te doen, alsmede 
meer informatie en het totale programma 
vindt u op de site van het evenement.     •
www.fhi.nl/dene/

http://we-online.com/redexpert
http://aesensors.nl
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Voor het uitharden van UV-lijmen introdu-
ceert Delo een nieuwe LED-lamp. De spot-
lichtbron DELOLUX 504 is voorzien van de 
nieuwste generatie UV-LED's en bereikt drie 
keer de intensiteit van het vorige model. Hij 
is ontwikkeld voor high-speed productie in de 
elektronica- en auto-industrie, waarbij kleine 
gebieden moeten worden bestraald en appa-
ratuur eenvoudig in bestaande systemen moet 
worden geïntegreerd. De maximale inten-
siteit van 4000 mW/cm2 bij een golflengte 
van 365 nm biedt twee voordelen: de hogere 
intensiteit zorgt ervoor dat UV-lijmen sneller 
uitharden, waardoor de doorlooptijden wor-
den verkort; bovendien kan de lamp verder 
weg worden geplaatst, aangezien de hoge 

intensiteit compenseert voor het afnemende 
vermogen bij toenemende afstand. Langere 
werkafstanden bieden meer flexibiliteit voor 
integratie in productielijnen.              •
 
Delo Industrie Klebstoffe
+49 8193 9900-264
www.delo.de

Piëzo-elektrische schakelaars zijn bijzonder 
robuust. Ze zijn hermetisch gesloten en heb-
ben geen mechanische schakelcontacten. De 
schakelaars van de Schurter PSE EX-familie 
hebben een behuizing van aluminium of 
roestvrij staal. Ze bieden maximale betrouw-
baarheid en een lange levensduur. Door hun 
hermetisch afgesloten behuizing (IP69K) zijn 
ze ideaal voor gebruik in de zwaarste omge-
vingen, in explosiegevaarlijke bovengrondse 
installaties en in ruimtes met brandbare lucht/
gas-mengsels, dampen en stof. De mogelijke 
toepassingsgebieden van explosieveilige com-
ponenten zijn zeer divers. In principe worden 
ze aanbevolen voor gebruik overal waar een 
explosieve atmosfeer kan ontstaan of voor-

UV-LED-lamp versnelt uitharden

Productie-
besturingssysteem
Van het geïntegreerde productiebesturings-
systeem Centum VP, een kernproduct van de 
OpreXTM Control- en Safety System-reeks 
van oplossingen, introduceert Yokogawa een 
verbeterde versie. Om een veilige en efficiënte 
werking van grootschalige systemen te waar-
borgen, heeft Yokogawa Centum VP-systeem 
uitgebreid met een Unified Alarms en 
Conditions Server (UACS). Op basis van 
standaardregels organiseert en consolideert de 
UACS de alarmmeldingen die door apparaten 
in fabrieken worden afgegeven, zodat alleen de 
relevante alarmmeldingen onder de aandacht 
van de operators worden gebracht. Deze kun-
nen zich dan concentreren op het bewaken 
van processen en het verbeteren van de alge-
hele efficiëntie van de fabriek. Yokogawa heeft 
de UACS ontwikkeld voor grootschalige sys-
temen om alarmmeldingen te integreren en 
te beheren, zodat kan worden gewaarborgd 
dat alle belangrijke alarmmeldingen onder de 
aandacht van de operators worden gebracht. 
De UACS werkt op basis van een client/ser-
ver-architectuur, waarbij de alarmmeldingen 
die op het Human Interface Station van ope-
rators worden weergegeven, centraal worden 
beheerd. De UACS kan zelfs worden gebruikt 
in combinatie met grote fabrieksbesturings-
systemen die Safety Instrumented Systems, 
Programmable Logic Controllers, elektrische 
systemen en andere componenten bevatten. 
De UACS beschikt over functies die voldoen 
aan de vereisten voor 'shelving', 'suppressed-
by-design' en 'out-of-service' zoals gedefini-
eerd in de betreffende normen voor alarmbe-
heer. De UACS ondersteunt een geavanceerde 
functie die de weergave van alarmmeldingen 
onderdrukt op basis van een vooraf gedefini-
eerde alarmlogica, zodat alleen de belangrijk-
ste alarmmeldingen onder de aandacht van de 
operators worden gebracht.                             •

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

Explosiebestendige schakelaars

komen, bijvoorbeeld in raffinaderijen (petro-
chemische industrie), molens (voedselverwer-
king), gasfabrieken, de chemische industrie 
en andere. De Schurter PSE EX is gecertifi-
ceerd voor bovengrondse toepassingen, niet 
voor ondergrondse constructies.              •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

http://telerex-europe.com
http://calpe.nl
http://schurter.nl
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Het M-woord, cleanrooms en 
de lekker-werk-frustratie

“Heb jij ook de bank beroofd?”, zo begroette een 
bevriende ondernemer mij in de supermarkt, brother 
in crime. “Na één keer gebruik moet je ze weggooien”, 
wist een ander te vertellen. “Marketingtruc” was mijn 
reactie, vergelijkbaar met winterbanden.

Bij mij in huis is het woord taboe. De radio op muziek; 
de tv zonder geluid. Het komt je neus uit. Hoe iro-
nisch kunnen onze uitdrukkingen zijn. 

Ga eens op bezoek bij ASML of welk willekeurig 
bedrijf of onderzoekscentrum waar cleanrooms ope-
rationeel zijn. Iedereen staat daar te popelen om zijn 
of haar gezicht te verhullen. “We gaan iets bijzonders 
ervaren!” 

Hoe frustreer je de economie, het ‘lekker aan het werk 
zijn’? Lukt dat met een non-discussie die je opklopt 
tot levensvraag? Of helpt het juist om iedereen te laten 
praten over iets onbelangrijks en vervolgens ‘onder 
de pet’ stiekem je gang te gaan en nog rijker te wor-
den? Het lijkt wel een soort Poetin-dilemma, Trump-
strategie.

Als je in een kantoor van Shell de trap op of af loopt, 
dan mag je niet in elke van jouw twee handen een tas 
dragen. Er moet altijd één hand aan de trapleuning 
zijn. Waarom? Veiligheid! Uhhh? Overdreven toch?  
Het is psychologie, gedrag aanleren. Wil je dat men-
sen zich volgens automatismen veilig gedragen in risi-
covolle situaties, in chemische fabrieken, op boorplat-
forms, dan begin je bij de situaties die misschien niet 
zo voor de hand liggen. Daar kennen we een woord 
voor, dat een beetje uit de mode is geraakt: ‘droog-
zwemmen’ .  

De psychologie van de smoeldoek, dat is de moeite 
die we hebben met de rem op de maakbaarheid van 
onze economie. Maar tegelijk is het de psychologie 
van de noodzaak en de bereidheid om er mee te leven, 
dat beetje ongemak. Het er gewoon niet over hebben, 
normaal doen, alsof je in de cleanroom staat, aan het 
werk.  

Kees Groeneveld

 productnieuws

Producenten van voedingsmiddelen en dran-
ken staan onder voortdurende druk om een 
steeds groter assortiment producten in steeds 
meer verschillende verpakkingen op de markt 
te brengen. Daarbij mag de productiviteit 
van de verpakkingslijnen niet in het gedrang 
komen. Rockwell Automation heeft daarom 
het nieuwe, compacte iTRAK 5730-systeem 
geïntroduceerd, waarmee producenten van 
voedingsmiddelen op deze trend kunnen 
inspelen en tegelijkertijd de doorloopsnelheid 
van de verpakkingslijnen kunnen opvoeren. 
Het nieuwe iTRAK 5730-systeem maakt 
gebruik van magnetische loopwagens, waar-
mee flexibele en efficiënte verpakkingslijnen 
kunnen worden gebouwd. Met de iTRAK-
technologie kunnen verpakkingslijnen door 
vooraf geconfigureerde bewegingsprofielen 

met een simpele druk op de 
knop in de gebruikersinter-
face op andere producten 
omschakelen. Bijkomende 
voordelen zijn dat er minder 
machineslijtage ontstaat en 
het systeem energiezuinig is. 
Het iTRAK 5730-systeem 
beslaat minder oppervlakte 
dan andere motionsystemen 
van Rockwell Automation. 
Het werkt met een mini-
male tussenafstand van 50 
mm tussen de loopwagens, 
waardoor het ideaal is voor 
verpakkingstoepassingen 
als flow wrapping, end-load 
kartonnering en vorm-vul-

sluit machines. Het systeem kan eenvoudig 
worden geïntegreerd in bestaande productie-
lijnen van een fabrikant en levert data voor de 
optimalisatie van het energieverbruik, voor de 
onderhoudsplanning en het voorkomen van 
stilstand.                         •
Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.nl

Flexibel motion control-systeem

Met het Naveo Pro monitoringsysteem 
kunnen klanten hun gehele noodverlich-
tingsinstallatie instellen, onderhouden en 
aansturen met een mobiele app. De voor-
delen: een real-time overzicht van alle sys-
temen, het noodverlichtingssysteem regu-
leert zichzelf, een betere planbaarheid van 
onderhoud en verbeterde gebouwveiligheid. 

Met de Naveo Pro-app zijn onafhankelijke 
noodarmaturen eenvoudig en snel in een 
gebouw te installeren en te programmeren. 
Via het ABB AbilityTM-platform biedt het 
systeem een digitaal overzicht via de cloud. 
Daarnaast verstrekt het direct informatie 
ter ondersteuning van de onderhoudsplan-
ning en ter verbetering van de gebouwvei-
ligheid. Deze informatie is direct vanaf een 
mobiel apparaat te verwerken. Dankzij de 
noodverlichtingsgegevens die in de cloud 
zijn opgeslagen, geeft de mobiele app via 
Google Maps 24 uur per dag en 7 dagen per 
week een overzicht van alle geïntegreerde 
gebouwen. Gebouwplattegronden kunnen 
worden geïntegreerd in Google Maps. Zo 
ziet men de huidige status van het gebied 
en een duidelijke en precieze locatie van de 

noodverlichtingsarmaturen. 
Door de test-, inspectie- en 
onderhoudsplanning in te 
plannen, weet de klant zeker 
dat alle noodverlichting 
goed werkt. Via de gebruiks-
vriendelijke app kunnen 
bovendien functionele en 
duurtesten geprogrammeerd 
worden. Fouten worden 
automatisch gedetecteerd en 
direct gerapporteerd, zodat 
klanten altijd en overal op 
de hoogte zijn.                   •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Monitoringsysteem voor noodverlichting

Het draadloze T24-systeem 
van AE Sensors voor draad-
loze gegevensoverdracht is 
uitgebreid met een uitlezing 
met handheld display, voor 
gebruik in combinatie met 
een loadcell in een omge-
ving met explosiegevaar. De 
X24-ACMi zender is samen 
met het X24-HD handheld 
display te gebruiken in zone 
1 en zone 2. De batterijvoe-
ding van de zender verzorgt 
niet alleen de zender zelf 

maar ook de loadcell. Afhankelijk van de 
omgeving kan een afstand van maximaal 800 
meter worden overbrugd. Met het handheld 
display kunnen verschillende zenders wor-
den uitgelezen door met de scan-knop door 
te schakelen naar een volgende. Ook bezit dit 
display een tarreerfunctie. Uitgebreide pro-
grammering is mogelijk via de T24 Toolkit-
software. Met een T24-basisstation kan (in 
een veilige ruimte) contact worden gezocht 
met zowel de zender als de ontvanger om de 
gewenste instelling te verkrijgen. De voeding 
van zowel zender als display bestaat uit twee 
AA-batterijen.                •

AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

Draadloze gegevensoverdracht

De Megger DLRO2 is een compact en 
robuust instrument voor het testen van 
verbindingen. Met een teststroom van 
maximaal 2 A wordt de elektrische weer-
stand van een verbinding gemeten met een 
resolutie vanaf 1 µΩ. Het toestel is geschikt 

Tester voor laagohmige weerstanden
voor applicaties zoals gene-
ratoren, elektromotoren, 
schakelaars, relais, bus-
bars en aardverbindingen, 
maar ook toepasbaar in de 
vliegtuigindustrie en bij 
duurzame energie (wind-
turbines). Voor het meten 
aan motoren is de DLRO2 
uitgerust met een speciale 
inductie-meetstand. Om 
het vergelijken van geme-
ten waarden gemakkelijk 
te maken is de DLRO2 
voorzien van een differen-
tiële functie. Deze geeft 
zowel numeriek als grafisch 

het procentuele verschil met de vorige 
meting weer. Voor het meten aan driefase-
objecten is het mogelijk om de laatste 
drie gemeten waarden in beeld te houden. 
Het is mogelijk om een test automatisch 
te laten starten zodra de meetsondes goed 
contact maken. De Megger DLRO2 is uit-
gerust met een speciale functie voor het 
meten met langere meetsnoeren (>100 m). 
Met zijn handzame formaat, een gewicht 
van slechts 905 gram en beschermings-
klasse IP54 (stof- en spatwaterdicht) is dit 
instrument zeer breed inzetbaar.              •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl
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Om breedbandsignalen voor 5G NR en 
andere toekomstige draadloze standaar-
den te analyseren, is een grote analyse-
bandbreedte essentieel. Om ook met een 
beperkt budget aan deze testbehoefte te 
voldoen, brengt Rohde & Schwarz een 
uitzonderlijke interne analyse-band-
breedte van 1 GHz naar de mid-range 
R&S FSVA3000 signaal- en spectrum-
analyzer. Fabrikanten van toekomstige 
mobiele en draadloze systemen, infrastruc-

tuur en versterkers kunnen nu profiteren 
van een breedbandige signaaltest-oplos-
sing die voorheen alleen beschikbaar was 
in geavanceerde instrumenten. Rohde & 
Schwarz heeft een ongeëvenaarde interne 
analyse-bandbreedte tot 1 GHz toege-
voegd aan zijn R&S FSVA3000 mid-range 
signaal- en spectrumanalyzer. De nieuwe 
hardware-optie R&S FSV3-B1000 is 
beschikbaar voor alle modellen van 7,5 
GHz tot 44 GHz. De R&S FSVA3000, 
die wordt geleverd met een geavanceerde 
autoset-functie waarmee vaak uitgevoerde 
metingen snel kunnen worden geconfi-
gureerd, biedt nu voldoende bandbreedte 
voor SEM- en ACLR-metingen van breed-
bandsignalen, ook in I/Q-modus.           •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com

Breedbandige spectrumanalyzer
De WLS27-serie omvat nu ook pro-
grammeerbare modellen met RGBW 
LED's voor gebruik in indicatie-, verlich-
tings- en inspectietoepassingen. Banner 
Engineering heeft deze nieuwe model-
len ontwikkeld met volledig afgedichte 
en chemisch bestendige behuizing en een 
grote verscheidenheid aan kleuren en ani-
matiemogelijkheden, alsmede hoogwaar-
dig wit licht. De nieuwe WLS27 Pro wordt 
geleverd als IO-Link-model of als dis-
creet aangestuurd Pro Editor-compatibel 
model. Banner's Pro Editor-software stelt 
gebruikers in staat om de apparaatstatus, 
kleuren en animaties te programmeren 
voor de besturing via drie discrete ingan-
gen. De voordelen van Pro Editor zijn 
onder andere kleur- en animatiemoge-
lijkheden voor een meer intuïtieve visuele 
indicatie en geavanceerde functies zoals 
afstand, tijd en telling zonder controller. 

De heldere, hoogwaardige lichtopbrengst 
van de WLS27 Pro maakt het een ideale 
oplossing voor de verlichting. De RGBW-
LED's geven een schone, flikkervrije witte 
verlichting. De WLS27 Pro heeft in totaal 
negentien verschillende tinten, dertien 
kleuren plus zes witten.              •

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

Programmeerbare RGBW LED-strip

http://turck.com/pn
http://tbp.nl
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Hoe random is random?
(Of: “Complot theorie als nieuwe religie”)

Gebeurt het u ook wel eens dat u denkt: “Waarom ik?” Mij overkwam dat afgelopen 
week toen ik een paar boodschappen afrekende bij een AH zelfscan kassa. Onder 
normale condities vind ik dat een verademing, geen rij wachtenden voor mij of een 
tergend langzame kassièr(e) die het duidelijk nog moet leren. Nee, de snelheid van 
inscannen heb ik geheel zelf in de hand.
Zoals bijna alles werkt dit zelf inscannen van alle boodschappen louterend. Pas door 
het zelf te scannen ontdekt u wat een gepruts het is om op de verpakking de streepjes-
code te ontdekken, totaal geen eenheid of systeem te bekennen.  Elke fabrikant lijkt 
maar wat aan te prutsen met de plek die zij hun streepjescode toekennen.
Toch ging het deze keer niet van een leien dakje. Sterker nog, vrij snel nadat ik mijn 
bonuskaart inscande verscheen de melding op het schermpje “U kunt mogelijk gecon-
troleerd worden”. Nu begrijp ik dat zoveel vrijheid om jouw eigen boodschappen in te 
scannen voor sommigen gelijk staat aan ‘de kat op het spek binden’ en enige verificatie 
vanuit grootgrutters oogpunt zinvol lijkt.
Maar waarom ik? En waarom nu weer? De vorige 3 keer ben ik ook al gecontroleerd, 
dit was de vierde keer op rij! Stuitend vond ik dat. De medewerkster die kwam con-
troleren zag aan de donkere wolken die plots boven mijn hoofd verschenen dat er 
iets niet in orde was. Geduldig legde ze uit dat de selectie geheel willekeurig is, alles 
geregeld door de computer.

Vanuit mijn technische achtergrond heb ik natuurlijk een heilig ontzag voor compu-
ters, de mate van precisie die deze apparaten bereiken grenst aan het ongelofelijke. 
Jammer genoeg kun je dat niet zeggen van de ontwerpers, programmeurs en vooral 
de beheerders van deze apparaten. Daar gaat nog wel eens iets fout, wat dan meestal 
afgedaan wordt door “een computerfoutje”. Niet onmogelijk, wel heel erg onwaar-
schijnlijk, een menselijke fout ligt meer voor de hand.
Maar waarom werd ik dan toch door dat ‘random’ algoritme voor de vierde keer op rij 
aangewezen? Nu ben ik vrij eerlijk en, een vergissing daargelaten, reken ik altijd alles 
af. Zelfs het door de kassière vergeten krat bier wordt betaald.
Het kenmerk van een random getal is dat het geheel willekeurig is en daardoor opval-
lend, en uitermate irritant, als dat vier keer op rij gebeurt. Ineens realiseerde ik me 
dat, vrij snel nadat ik mijn bonus kaart ingescand had, ik het ‘controle’ bericht kreeg. 
En, nu wordt het spannend, deze melding kwam toen ik als eerste mijn bonus kaart 
scande, terwijl de voorlaatste maal ik mijn kaart als laatste scande. Zo op het oog met 
ongeveer gelijke vertragingstijden. Wat is hier aan de hand?

Is het Bill Gates die vaccinatie wil gebruiken om in iedereen een chip te implanteren 
en bij vergissing een virus in een AH computer geïnjecteerd heeft? Of is het de komst 
van die nieuwe 5G antenne op het dak van het winkelcentrum, die instraalt op de 
bezoekers en bij mij een aureool doet ontstaan dat de zelfscan kassa triggert?
‘Dit laatste kon nog wel eens waar zijn, tenslotte wordt het Corona virus ook door het 
5G netwerk verspreid. Zeg maar een computer virus dat op mensen overgeslagen is.’

Als u gelooft dat bovenstaande alinea waar is dan ben ik bang dat u tot de groep ‘com-
plot denkers’ behoort, zeg maar onze nieuwe generatie gelovigen. Wel fijn natuurlijk 
om eindelijk weer eens in iets te kunnen geloven, je voelt je dan toch weer ergens bij 
betrokken. Het is alleen jammer dat door jezelf aan deze ‘religie’ over te geven je gelijk 
afstand doet van gezond verstand. Zoals Arjen Lubach het zo mooi verwoordde: ‘Deze 
mensen zijn een fabeltjes fuik ingezwommen’.

Wat er wel aan de hand is? Ik weet het niet, maar dat ik hier nog wat aan ga uitpro-
beren zal duidelijk zijn. Afrekenen zonder en met bonus kaart, tenslotte het schijnt 
random te zijn dus het kan gewoon toeval zijn. Of mijn bonuskaart nummer is door 
een foutieve handeling op een zwarte lijst terecht gekomen. Het is in ieder geval geen 
5G complot tegen mij als columnist, in dat soort fabels geloof ik niet………..

Jan W. Veltman

Reageren?  
jan.w.veltman@technology2success.nl

 productnieuws

De thermo-elektrische peltier-koelmodu-
les uit de HiTemp ETX-serie hebben een 
robuuste constructie waardoor ze, zelfs bij 
temperaturen tot 150 °C, gewoon blijven 
werken. Dit overtreft de mogelijkheden van 
de meeste vergelijkbare buitentoepassingen. 
De koelmodule bestaat uit geavanceerde 
thermo-elektrische materialen die het koel-

vermogen tot 10% verhogen in vergelijking 
met traditionele thermo-elektrische koelmo-
dules. Deze solid-state warmtepomp-eigen-
schappen hebben een hogere thermische 
isolatiebarrière in vergelijking met standaard 
thermo-elektrische materialen, waardoor een 
maximaal temperatuurverschil van 83 °C 
wordt verkregen. De module is ideaal voor 
koeling in autonome systemen, machine 
vision-systemen en digitale lichtprocesso-
ren. De HiTemp ETX-serie is verkrijgbaar 
in meer dan 50 modellen met verschillende 
footprints, koelcapaciteiten, spanningsberei-
ken en afwerkingsopties.              •
Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

Thermo-elektrische peltier-koelmodule

De GW Instek MFG-2000 serie bestaat 
uit meerdere functiegeneratoren: geavan-
ceerde modellen zoals de MFG-22XX maar 
ook instapmodellen zoals de MFG-21XX. 
De MFG-21XX-modellen bevatten een 10 
MHz/20 MHz/30 MHz/60 MHz ARB-
generator met één enkel kanaal; een 25 
MHz pulsgenerator; een 160 MHz of 320 
MHz RF-signaalgenerator (MFG-2160MF/
MFG-2160MR) en een vermogensver-
sterker (alleen MFG-2120MA); MFG-
22XX-modellen bevatten een 30 MHz/60 
MHz/200 MHz dubbele ARB-generator; 
een 25 MHz-pulsgenerator; een 160 MHz 
of 320 MHz RF-signaalgenerator (MFG-
2260MFA/MFG-2260MRA) en een eind-
versterker (alleen MFG-2260MFA/MFG-
2260MRA). Zo zijn er met MFG-2000 
serie de vijf verschillende functionaliteiten 

mogelijk: één of tweekanaals arbitraire 
functiegenerator tot maximaal 200 MHz, 
RF-signaalgenerator tot maximaal 320 MHz 
sinus met diverse modulatiemogelijkheden, 
pulsgenerator tot maximaal 25 MHz en tot 
slot een vermogensversterker, die ideaal is 
voor het audiobereik.               •
 
Tooltronics BV
(088) 291 66 55
www.tooltronics.nl

Meerkanaals functiegenerator

Met de EC-serie introduceert APEM Benelux 
een compacte noodstopschakelaar voor print-
montage. Het is de eerste noodstop voor 
printmontage die tevens een hoog veiligheids-

niveau garandeert. Productontwerpers heb-
ben hiermee een noodstop met hoogwaardige 
eigenschappen, ideaal bij het ontwikkelen van 
compacte bedieningspanelen met beperkte 
achterpaneelruimte. Door middel van een 
contactblokje met printpennen kan de scha-
kelaar rechtstreeks op een print gesoldeerd 
worden, de operator wordt met een locking-
mechanisme met het contactblokje vergren-
deld. Deze ultracompacte serie voldoet aan 
UL 60947-5-1 en IEC 60947-5-5.               •
APEM Benelux
+32 2 725 05 00
www.apem.com

Noodstopschakelaars voor printmontage

Aan het assortiment van Rigol 
Technologies is de DSG3000B-serie HF/
µW-signaalgeneratoren met optionele 
IQ-modulatiemogelijkheid toegevoegd. 
De DSG3000B is een krachtige HF/
µW-signaalgenerator met een bereik van 9 
kHz tot 6,5 GHz of 13,6 GHz. De serie is 
ontworpen voor gebruikers die zich bezig-
houden met draadloze communicatie, 
radartest, audio/video-uitzendingen, alge-
meen gebruik, onderwijs, consumenten-
elektronica enzovoort. De DSG3000 biedt 
een geringe faseruis, een hoog uitgangs-
vermogen, uitstekende niveaunauwkeurig-
heid en een verscheidenheid aan analoge, 

digitale IQ- en pulsmodulaties voor het 
testen en meten van HF-ontvangers.        •

AR Benelux
(0172) 423 000
www.arbenelux.com

HF/µW-signaalgeneratoren
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De NCC-subminiatuurconnectoren van de 
serie 670 breiden het portfolio van Binder uit 
met een systeem voor toepassingen waar wei-
nig ruimte beschikbaar is. Deze connectoren 
voldoen aan de vraag naar geschikte, betrouw-
bare ronde connectoren voor applicaties zoals 
verlichting en test- en meetinstrumenten. De 
subminiatuurconnectoren met bajonetslui-
ting uit de serie 670 hebben 5 pennen en een 
kabeltule van 3,5...5,0 mm. Het chassisdeel 
met flens is verkrijgbaar met soldeer- en dip-
soldeercontacten. Een belangrijk voordeel van 
deze connectoren is dat de contacten volledig 

beschermd zijn tegen water, 
vuil en binnendringen van 
voorwerpen wanneer ze niet 
zijn aangesloten. De NCC-
connectors (de afkorting 
staat voor Not Connected 
Closed) zijn voorzien van 
een verende afdekkap, die de 
contacten beschermt als de 
kabel niet is aangesloten. Met 
het NCC-systeem zorgt de 
670-serie voor bescherming 
tot IP54 wanneer ze niet zijn 

NCC-connectoren

De Smart -S van Datalogic is een slimme visi-
onsensor die met één teach-knop wordt inge-
steld alsof het een 'gewone' optische sensor is. 
De Smart-VS wordt ondersteund door kunst-
matige intelligentie en speciale algoritmen 
voor machinaal leren. Beide technologieën 
stellen de sensor op eenvoudige wijze in staat 
om een grote variëteit aan toepassingen snel en 
betrouwbaar te herkennen. Een krachtige witte 
gepolariseerde verlichting maakt het mogelijk 
materialen van alle kleuren evenals metaal, glas 
of glimmende oppervlakken betrouwbaar te 
detecteren. Ongeacht de toepassing bedraagt 

de cyclustijd na ontvangst van een triggersig-
naal slechts 50 ms. Eenvoud is de sleutelterm 
met betrekking tot de Smart-VS. De helder 
rode uitlijnspot maakt positioneren en mon-
teren eenvoudig. De sensor wordt eenvoudig 
ingesteld met één teach-knop. Het resultaat is 
een stabiele en betrouwbare detectie. En daar-
toe hoeft alleen de teach-knop te worden inge-
drukt – met de hand op de Smart-VS zelf of via 
een externe controller.                 •
Vierpool BV
(0346) 594 511, www.vierpool.nl

Slimme visionsensor

De warmtebeeldcamera thermoIMAGER 
TIM QVGA combineert een compact for-
maat met een hoge resolutie en snelheid. 
Hij is daarom bij uitstek geschikt voor de 
betrouwbare bewaking van industriële pro-
cessen. Met een frame rate tot 80 Hz en 
een resolutie van 382 x 288 pixels werkt de 
thermoIMAGER TIM QVGA dynamisch 
en veilig in een temperatuurbereik van –20 
°C tot 900 °C. Er is ook een speciaal model 
beschikbaar voor temperaturen tot 1500 °C. 
Deze compacte warmtebeeldcamera is 40% 
kleiner dan het voorgangermodel. Dit maakt 
het nog eenvoudiger om hem in industri-
ele processen te integreren, bijvoorbeeld 

voor monitoringtaken bij 
3D-printen of voor 100% 
controle bij spuitgietpro-
cessen. Dankzij de combi-
natie van afmeting, snel-
heid en hoge resolutie kan 
de camera worden ingezet 
voor proces- en foutanalyse, 
voor temperatuurbewaking 
van machines en compo-
nenten en in onderzoek en 
ontwikkeling. De camera 
is geschikt voor gebruik in 
industriële omgevingen en 
heeft beschermingsklasse 

IP67. De uitstekende thermische gevoelig-
heid bedraagt 40 mK.                            •

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

Kleine warmtebeeldcamera

aangesloten. Als de subminiatuurconnector is 
aangesloten, neemt het beschermingsniveau 
toe tot IP 67.                •

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

https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
http://keller-holland.nl
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