
Elektrotechniek
Deze kleine connectoren bezitten 
2 tot 32 contacten, hebben IP68-
bescherming en zijn rondom 
EMC-afgeschermd

Sensoren
Deze reeks op afstand via 
LoRa uitleesbare sensoren 
bestaat uit negen modellen; 
alle modellen springen zeer 
zuinig om met energie

Test- en meetinstrumenten
Met deze kabel- en netwerk-
tester kan men snel en zonder 
extra apparatuur netwerkpro-
blemen opsporen en de confi-
guratie van switches valideren
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14

www.etotaal.nl

LDS-technologie i.p.v. siliciumwafels
Laser direct structurering is een techniek waarmee niet alleen 3D 
PCB’s zijn te maken, maar ook sensoren en microsystemen.

Electronics & Applications 2021
Eind september organiseert FHI weer een echte beurs 
met echte stands waar echte mensen elkaar echt kunnen 
ontmoeten of echte seminars kunnen bezoeken.

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

12

18

Van remenergie naar energiebeheer
De nieuwe Pxt-modules van Koch kunnen remenergie terug winnen, pieken 
in het energiegebruik opvangen of zelfs als UPS ingezet worden om een 
machine gecontroleerd stil te kunnen zetten bij een netspanningsuitval. 6

Industriële automatisering
Met deze deurgreepmodule 
is een veilige vergrendeling 
en sluiting voor persoons- en 
procesbescherming mogelijk 
tot en met PL e

8

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering
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http://pepperl-fuchs.com/
http://sensors.nl
https://batenburg.nl/industriele-componenten/batenburg-adelco-electronics/
http://top-electronics.com
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Google weet het?
Chinezen blijken de uitvinders te zijn van 
wel hele bijzonder soort kabel - dat was 
tenminste mijn conclusie toen ik onlangs 
een persbericht moest vertalen over een 
Chinees product. In dit persbericht was 
sprake van een voor mij nieuw soort 
kabel. Een silicagel-kabel om precies te 
zijn. Ik had nog nooit van dit soort kabel 
gehoord, maar omdat het om een kabel 
ging die aan een waterdichte behuizing 
zat, leek mij dit in eerste instantie niet zo 
raar. Als eerste maar eens Google geraad-
pleegd om te achterhalen waar het hier 
om ging en al snel werd mij duidelijk dat 
dit vooral een kabeltype is die voor USB-
kabels gebruikt wordt. Vele leveranciers 
kunnen deze in vele kleurtjes bij u thuis 
afleveren. En omdat Google het zegt, zal 
dit alles dus wel waar zijn. Google weet 
immers alles!

Google wist mij alleen niet te vertellen 
hoe de kabel is opgebouwd. Silicagel ken 
ik als het welbekende droogmiddel - de 
zakjes met witte korreltjes die in veel ver-
pakkingen te vinden zijn. Uit de tijd dat 
ik nog iets met chemie wilde doen, weet 
ik dat deze kristallen heel graag watermo-
leculen opnemen en dus als droogmiddel 
inzetbaar zijn. Is dit dan ook iets voor een 
waterdichte kabel? Een kabel waarvan in 
de isolatie kristallen silicagel opgenomen 
zijn? Dat kan het toch niet zijn en vooral 
wat dan het nut is? De silicagelkristallen 
zijn immers in ons natte kikkerlandje al 
vrij snel verzadigd met water en hebben 
dan geen drogend effect meer? 

Met alweter Google kwam ik er niet uit. 
Pas na een mailtje met mijn leverancier 
werd duidelijk hoe de vork in de steel 
zit. Als Google Chinese teksten automa-
tisch vertaalt, dan is de vertaling silicagel 
als er in het Chinees siliconen staat. De 
rare relatie tussen China en Google leidt 
er waarschijnlijk toe dat Google het niet 
zo nauw neemt de vertalingen, met als 
gevolg dat het dus niet de Chinezen zijn 
die een nieuw soort kabel hebben uitge-
vonden, maar Google. En omdat Google 
zichzelf niet corrigeert, zitten wij opge-
scheept met kilometers waardeloze USB-
kabels - of maak ik nu eenzelfde fout als 
Google?

Ewout de Ruiter

Een internationale fotovoltaïsche werkgroep heeft een nieuwe transparante 
toplaag voor zonnecellen ontwikkeld, gebaseerd op nanokristallen. Simulaties, 
uitgevoerd door de deelnemende TU Delft-onderzoekers, tonen aan dat deze 
laag het rendement van in massaproductie vervaardigde – en betaalbare – 
zonnecellen kan verhogen tot op een procentpunt van de praktisch haalbare 
limiet. Het gecombineerde praktische en theoretische onderzoek is gepubli-
ceerd in Nature Energy. Veruit de meeste van de wereldwijd geïnstalleerde 
zonnepanelen – in 2019 goed voor een totaal vermogen van 629 gigawatt 
met een jaarlijkse groei van ongeveer 25% – zijn gebaseerd op zonnecel-
len van kristallijn silicium. Deze zijn relatief goedkoop op grote schaal te 
produceren terwijl ze bijna een kwart van de invallende zonne-energie in 
stroom omzetten. De grootste toename in het rendement van zonnecellen is 
het afgelopen decennium voortgekomen uit incrementele verbeteringen in 
drie essentiële eigenschappen van de toplaag. Deze toplaag dient transparant 
te zijn zodat (vrijwel) al het invallende zonlicht de halfgeleiderlaag bereikt 
die zonne-energie in elektriciteit omzet. Hij moet bovendien goed geleidend 
zijn zodat het de vrijgemaakte ladingdragers (elektronen of gaten) op effici-
ente wijze naar de elektrische contactpunten van de zonnecel transporteert. 
Daarnaast moet deze laag over een cruciale eigenschap beschikken die passi-
vering heet, waarmee voorkomen wordt dat ladingdragers aan het oppervlak 
recombineren en zo niet meer bijdragen aan de met zonne-energie opge-
wekte elektrische stroom. De hoofdonderzoekers van Forschungszentrum 

Simulaties helpen rendement 
zonnecellen te optimaliseren

Jülich hebben met een bewezen en eenvoudig op te schalen 
productieproces een nieuwe toplaag gecreëerd, gebaseerd op 
nanokristallen van silicium carbide, met een superieure com-
binatie van deze drie eigenschappen. De optische simulaties 
laten voor elke invallende golflengte zien waar in de zonnecel 
welk deel van het zonlicht zal worden geabsorbeerd – of de 
fotonen de halfgeleiderlaag zullen bereiken of niet. Het elek-
trische model simuleert het transport van de vrijgemaakte 
elektronen en gaten door de zonnecel en bepaalt of deze al 
dan niet de elektrische contactpunten bereiken.                  •
TU Delft
www.tudelft.nl

Green Team Twente heeft begin 2021 hun nieuwe water-
stofauto gepresenteerd via een livestream op hun YouTube 
kanaal. Green Team Twente bouwt elk jaar een nieuwe water-
stofauto. Zij zijn de huidige wereldkampioen in het bouwen 
van de meest efficiënte urban car ter wereld. Ze hebben deze 
titel gewonnen in 2019. In verband met corona kon er sinds-

dien geen nieuwe Shell Eco Marathon race plaatsvinden. De 
off-track awards werden namens de Shell Eco Marathon dit 
jaar wel uitgereikt. Green Team Twente sleepte er dit jaar 
maar liefst drie in de wacht: de Communication Award, 
de Vehicle Design Urban Concept Award en de Technical 
Innovation Award. Het studententeam bestaat inmiddels 
10 jaar. Dat wordt gevierd met een tentoonstelling waarbij 
10 jaar Green Team Twente en hun waterstofauto's centraal 
staan. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking 
met de Museumfabriek in Enschede. Ondanks corona is een 
mogelijkheid gevonden om de tentoonstelling door te laten 
gaan: via een Virtual Reality tour op hun website. Green 
Team Twente heeft dit jaar nog meer ambitieuze plannen, 
zoals het produceren van een eigen waterstof-documentaire, 
samen met vooruitstrevende bedrijven die een sleutelpositie 
van waterstof in de energietransitie verwachten.                  •
Green Team Twente
www.greenteamtwente.nl

Waterstofauto

Volgens ruim vier op de tien technische 
werkgevers is het tekort aan nieuwe aanwas 
de grootste uitdaging op personeelsgebied. 
Het grote aantal onbekwame mensen dat 
op vacatures afkomt, staat op een tweede 
plaats. Dit lijkt haaks te staan op een ruime 
meerderheid die aangeeft dat zijn bedrijf 
bij de werving van technici meer moet let-
ten op motivatie dan op het voldoen aan 
alle technische kwalificaties. Dit blijkt uit 
de TechBarometer, een onderzoek uitge-
voerd door ROVC. Voor ruim driekwart 
van de technische bedrijven geldt dat het 
aantal openstaande vacatures niet is ver-

anderd door de coronacrisis. Bij enkele 
is het aantal vacatures zelfs toegenomen. 
Een tekort aan nieuwe aanwas is een pro-
bleem waar technisch Nederland al erg 
lang mee te maken heeft. Er is veel vraag 
naar geschoolde technische vakmensen en 
de technische branche staat te springen 
om snel functioneel inzetbaar personeel. 
Door middel van korte trainingen kunnen 
mensen met allerlei verschillende beroeps-
achtergronden al heel snel de techniek in. 
Goede om- of bijscholing is hier dan ook 
een belangrijke oplossing voor. Daarnaast 
is het van belang om huidig personeel te 

blijven uitdagen en doorgroeimogelijkhe-
den te blijven bieden. Daar spelen cursus-
sen en trainingen een belangrijke rol in. 
Zelf sluiten technici de ogen ook niet voor 
de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Een 
op de vijf heeft zelf gesolliciteerd naar een 
nieuwe functie, waarvan ruim twee derde 
bij een nieuwe werkgever. De voornaamste 
redenen hiervoor waren persoonlijke ont-
wikkeling, doorstromen naar een hogere 
functie en een gebrek aan uitdaging.        •
ROVC
www.rovc.nl

Technische bedrijven werven ondanks 
coronacrisis onverminderd door

http://maptools.nl
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Electronics & Applications 2021 
innoveert met gecombineerd 
productieplein

Van dinsdag 28 tot 
en met donderdag 30 
september vindt in 
de Jaarbeurs de vak-
beurs Electronics & 
Applications 2021 
plaats. Op de beursvloer 
staan ontwikkelingen en 
trends uit de elektroni-
cabranche centraal en 
kunnen bezoekers zich 

vergapen aan de nieuwste innovaties. Nieuw dit jaar is een gezamenlijk 
productieplein. Op de beursvloer fabriceren bedrijven live de beurs-
gadget – dit jaar is dat de E&A parrot – en ook is een demoplein met 
stand-alone machines opgesteld.

Voorgaande jaren was er sprake van een demoplein óf een Live 
Productielijn. Anno 2021 komen deze elementen samen en versterken 
ze elkaar. Bij LIVE PIL is te zien hoe de gadget van de beurs tot stand 
komt. Het gaat hier om de E&A parrot. Deze papegaai verschijnt 
in een oplage van 1.500 stuks, waarvan de helft voor het oog van 
het publiek op de beurs tot stand komt. Dat betekent dat de nodige 
machines samenwerken om een productielijn tot stand te brengen. 
Deze beursgadget bestaat uit verschillende componenten en op de 
beursvloer is te zien hoe deze op de printplaat geplaatst worden.  

Zoals gezegd is er naast de LIVE PIL ook een demoplein te bewon-
deren. Op dit plein nemen de exposanten de bezoekers mee in de 
(nieuwe) functionaliteiten van elektronica productie equipment  en 
kunnen bezoekers deze live in werking zien

De productielijn staat nabij één van de seminarruimtes. In deze ruimtes 
wordt, samen met exposanten, een seminar over Elektronicaproductie/
Smart Industry georganiseerd. Na afloop van de interactieve presen-
taties lopen bezoekers zo het productieplein op. Ze zien direct wat de 
exposanten te bieden hebben en dat zorgt voor interactie. 

Naast kennisdeling vormt het netwerken ook een belangrijk onderdeel 
van Electronics & Applications 2021. Een doel is om brancheleden 
met elkaar in contact te brengen.

https://fhi.nl/eabeurs/

In samenwerking met de Hogeschool Leiden en 
het mboRijnland start het Leidse ingenieursbedrijf 
Inventeers haar eigen Academy. Bij de stichting 
Inventeers Academy zijn ieder semester zes tot acht 
excellente studenten van het MBO, HBO en WO wel-
kom. Onder professionele begeleiding werken zij aan 
concrete oplossingen voor bedrijven uit de regio. Dit 
initiatief komt volgens de onderwijsinstellingen op 
het juiste moment. Door de coronacrisis en het thuis-
werken is er een groot tekort aan goede stageplekken. 
Ook de gemeente Leiden ondersteunt dit initiatief 
met een stimuleringsfonds en ziet kansen voor zowel 
Leidse studenten als ondernemers. In steeds meer 
producten en machines wordt elektronica met een 
internetverbinding toegepast. Elektrische auto’s en 
fietsen, smart watches, home assistants zijn bekende 
voorbeelden maar ook in de gezondheidszorg, in de 
agrarische wereld en in de industrie worden produc-
ten steeds slimmer gemaakt. Voor het ontwikkelen 

van al deze producten en machines zijn de komende 
jaren veel ingenieurs nodig. Onderwijsinstellingen 
doen er alles aan om de ingenieurs goed op te lei-
den maar het ontwikkelen van een nieuw product is 
heel complex, zeker wanneer deze aan het internet 
gekoppeld is. Het is voor de onderwijsinstellingen 
onmogelijk om de studenten al deze specialismes bij 
te brengen. Ingenieursbureau Inventeers heeft alle 
benodigde kennis en ervaring in huis en ontwikkelt 
dagelijks met een team van 40 professionals suc-
cesvolle producten voor haar opdrachtgevers. Door 
het oprichten van de Academy biedt Inventeers de 
studenten toegang tot de aanwezige kennis. Door te 
werken aan een project onder professionele begelei-
ding krijgen de studenten een training ‘on the job‘. 
Daarnaast organiseert de Academy workshops voor 
de studenten. Bij het ontwikkelen van slimme pro-
ducten zijn er veel partners en toeleveranciers nodig. 
Denk hierbij aan software om elektronica te ontwik-
kelen, elektronica productie partners, connectiviteit 
of cloud-software. Het bestaande ecosysteem van 
Inventeers helpt graag mee met het opleiden van 
de studenten. Zo geeft KPN een workshop over 5G 
en kan Microsoft de laatste software-mogelijkheden 
laten zien. Deze workshops worden ook beschikbaar 
gesteld aan toekomstige deelnemers waardoor ook zij 
van eerdere workshops en kennisoverdracht kunnen 
profiteren.               •
Inventeers
www.inventeers.nl/academy

Inventeers start eigen Academy

Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en 
lampen (e-waste) gescheiden in dan het jaar ervoor. De inzamelcijfers van Wecycle kenden in 2020 
een stijging. Er werd 125,5 mln. kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen 
ingezameld. Dit is een toename van 8,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd met het recy-
clen van e-waste 14% meer kwik afgevangen dan een jaar eerder en 3% meer CO2-uitstoot vermeden. 
Ondanks dit goede resultaat is een forse extra inspanning nodig om naar de inzameldoelstelling van 
65% van alle apparaten te komen. Sinds 1 maart 2021 is daarom Stichting OPEN namens alle pro-
ducenten van elektrische apparaten verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle e-waste 
in Nederland. Onder de vlag van Wecycle blijft Stichting OPEN campagnes voeren om consumenten 
en bedrijven te stimuleren om e-waste en energiezuinige verlichting gescheiden in te leveren bij een 
van de 13.000 Wecycle-inleverpunten.                      •
Het jaarverslag van Wecycle met alle cijfers is te vinden op:
www.wecycle.nl/2020

Recordjaar voor Wecycle

Radiosignalen 'boetseren' met licht
Radiosignalen in een nieuwe vorm gieten door ze eerst in licht 
om te zetten, te bewerken en dan weer terug te vertalen lijkt 
op een omweg. Maar de veelzijdigheid van de huidige fotoni-
sche circuits in silicium opent nieuwe mogelijkheden, aldus 
onderzoekers van de Universiteit Twente. Zij presenteerden 
hun ‘microwave photonic spectral shaper’ in het vakblad APL 
Photonics. Om radiosignalen te bewerken voor bijvoorbeeld 
5G mobiele communicatie, radar of het toekomstige 6G, is 
het belangrijk om scherp te kunnen filteren of andere bewer-
kingen uit te voeren om de signalen in de juiste vorm te krij-
gen. Het is steeds aantrekkelijker geworden om deze bewer-
kingen met licht uit te voeren in fotonische schakelingen. De 
radiosignalen worden omgezet in licht, de bewerkingen wor-
den uitgevoerd in een programmeerbare fotonische chip en 

vervolgens worden de signalen terugvertaald 
naar radiosignalen. De eerste stap, waarin 
radiosignalen worden omgezet in licht (opti-
sche modulatie) is nog een bottleneck. De 
‘spectral shaper’ die de UT-wetenschappers 
hebben ontwikkeld, maakt de omzetting 
eenvoudiger. De chip gaat het signaal eerst 
ontleden in de verschillende elementen – 
zoals de zijbanden die horen bij een bepaalde 
frequentie. Die verschillende delen gaan dan 
afzonderlijk door het fotonische circuit, wor-
den 'in vorm gekneed’ en zodra de gewenste 
bewerking klaar is, wordt het weer terugver-
taald naar radio. Al deze processen vinden op 
een silicium chip plaats met componenten 
zoals ringvormige resonatoren en filters die 
allemaal elektronisch programmeerbaar zijn. 
Uiteindelijk vertaalt een hoge-snelheid licht-
detector het signaal weer terug naar radio-
golven.                 •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

http://inspectora.nl
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Aan Van Doren Engineers is het cer-
tificaat Siemens Opcenter Partner 
uitgereikt. Het familiebedrijf, dat zich 
vanuit zes vestigingen richt op de pijlers 
elektrotechniek, industriële automatise-
ring en productie-ICT, behoort hiermee 
tot een zeer selecte groep bedrijven die 
gecertificeerd zijn om de MES-software 
van Siemens Opcenter te leveren en 
implementeren.
www.vandoren.nl

Brady versterkt zijn positie als full-
service leverancier van printer- en 
materiaalexpertise met de overname 
van Nordic ID, dat sterke, in software 
geïntegreerde RFID-scanmogelijkheden 
en -technologie aan de betrouwbare, 
industriële RFID-identificatielabels en 
-printers van Brady toevoegt. De over-
name versterkt de positie van Brady als 
wereldwijde full-service leverancier van 
RFID- en Industrie 4.0-oplossingen. 
www.nl.brady.be

WEG en distributeur Technidrive heb-
ben aan het Ierse Moffett, dat geautoma-
tiseerde opslagsystemen bouwt, voor zijn 
eerste internationale project in Dubai 
materieel voor een verticale lift voor 
extreme temperaturen geleverd. De lift 
staat in een 30 meter hoge hal kan 85 
pallets per uur verwerken bij temperatu-
ren van –25 °C tot +40 °C. 
www.weg.net

Innovatief, ergonomisch en snel 
gebruiksklaar: het intelligente ontwerp 
van de Schunk EGH maakt automati-
sering met cobots bijzonder eenvoudig. 
Hiervoor heeft de grijper de gerenom-
meerde Red Dot Design Award 2021 
in de categorie “Product Design” 
ontvangen. Schunk kan zich daarom 
verheugen op een van de meest erkende 
en begeerde kwaliteitszegels voor goed 
design. 
www.schunk.com

Met ingang van 2022 is Brunel de 
nieuwe hoofdsponsor van het Solar 
Studententeam TU Delft. Beide partijen 
hebben daartoe een samenwerkingsover-
eenkomst voor vier jaar ondertekend. 
In aanloop naar het hoofdsponsorschap 
treedt Brunel per direct aan als Platinum 
Partner van het huidige Vattenfall Solar 
Studententeam. 
www.brunel.nl

Het College van bestuur van de 
Open Universiteit heeft Hans van 
Ditmarsch benoemd tot hoogleraar 
Artificiële Intelligentie bij de faculteit 
Bètawetenschappen. De benoeming 
heeft een omvang van 1 fte voor vijf jaar 
en is ingegaan op 1 juni 2021. Hans 
van Ditmarsch zal deel uitmaken van 
de vakgroep Informatica en binnen die 
vakgroep leiding geven aan het onder-
zoek op het gebied van kunstmatige 
intelligentie. 
www.ou.nl

tbp electronics wordt VDL TBP Electronics

De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen met 
nieuwe vaardigheden, waaronder kennis van 
en ervaring met AI (Artificial Intelligence). 
Maar het is niet mogelijk om zomaar een 
blik open te trekken van jonge mensen die 
een dergelijke achtergrond hebben. Carlo van 
de Weijer, general manager bij EAISI, denkt 
dat het daarom belangrijk is te investeren in 
mensen die al in het werkveld werken en hen 
een beetje te laten bewegen richting AI. Van 
de vijf belangrijkste technologieën, de zoge-
naamde sleuteltechnologieën, staat AI duide-
lijk bovenaan met veruit de meeste vacatures. 
Uit een onderzoek van Brainport blijkt dat 
er bij AI-vacatures een grote toename is van 
de vraag naar kennis (‘wat weet ik’), een zeer 
kleine toename naar vaardigheden (‘wat kan 
ik’) en een duidelijke afname in de vraag naar 
soft skills die in het onderzoek worden gedefi-
nieerd als ‘wie ben ik’. Volgens het onderzoek 

Gratis cursus AI

Eind vorig jaar werd bekend dat tbp electronics 
onderdeel is geworden van VDL Groep. Een  

is dus juist kennis erg belangrijk 
in een werknemer. Om deze 
reden organiseert Brainport een 
AI-cursus op basis van de nati-
onale AI-cursus van Jim Stolze 
gemaakt heeft. Die cursus is 
populair: al meer dan 224.000 
mensen hebben deelgenomen. 
Stolze heeft zijn cursus omge-
bouwd naar een speciale versie 
met specifieke voorbeelden uit 
de Brainport-regio. Voor studen-
ten van de TU/e is de cursus mis-
schien niet helemaal diepgaand 
genoeg, maar men kan ook 
gemakkelijk stukken overslaan. 
De Brainport AI-cursus kan gra-
tis online worden gevolgd. Meer 
diepgang? De online nationale 
AI-cursus is ook gratis maar 
kost meer tijd. Wie al verder is 
en kennis te verdiepen, kan kie-
zen voor een bachelor, master of 
extracurriculaire vakken op dit 
gebied, of zich aansluiten bij een 
studententeam.          •
TU Eindhoven,  
redactie Cursor
www.cursor.tue.nl

Automation24 viert 
10e verjaardag

10 jaar geleden werd Automation24 GmbH opge-
richt. Wat in mei 2011 begon als een start-up, groeide 
uit tot een internationaal bedrijf. Tegenwoordig 
heeft de onlineshop voor automatiseringstechniek 
meer dan 100.000 klanten in tien Europese lan-
den en de VS. Sinds 2,5 jaar is het bedrijf ook in 
Nederland op de markt. 
Automatiseringsprofessionals kunnen momenteel 
ongeveer 6.000 artikelen van meer dan 40 merk-
fabrikanten vinden op automation24.de . Het 
assortiment strekt zich uit van sensorsystemen, pro-
cesinstrumentatie, besturings- en aandrijftechniek 
tot industriële communicatietechniek, schakel- en 
beveiligingstechniek en van commando- en signa-
leringsapparatuur tot behuizingen en schakelkasten. 
Alle producten zijn bij Automation24 verkrijgbaar 
in kleine hoeveelheden vanaf het eerste stuk.          • 

vervolg hierop is het voeren van een nieuwe bedrijfsnaam. Per 1 juli 2021 zal de 
bedrijfsnaam wijzigen van tbp electronics bv in VDL TBP Electronics BV.

Alle bedrijfsgegevens, zoals adres, telefoonnummer, KvK- en BTW-nummer blijven 
ongewijzigd. De website en de e-mailadressen veranderen wel. 

Het nieuwe webadres wordt www.vdltbpelectronics.com. De nieuwe website moet, 
als alles volgens plan verloopt, 1 juli on-line zijn. Het nieuwe mailadresformat wordt 
voorletter.tussenvoegsel.achternaam@vdltbpelectronics.com.                  •

http://telerex-europe.com
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Alle mogelijkheden in één module

Bij elektrisch afremmen is het de vraag wanneer je een remweerstand gebruikt en wanneer een intelligent 

terugleversysteem. Ook moet je je bij een aandrijving afvragen of het zinnig is om een UPS-functie te hebben of 

dat je graag een systeem wilt hebben dat een extra stukje energie kan leveren als de netspanning niet dat zetje 

extra energie kan leveren. Michael Koch levert voor al deze situaties de nodige producten. Sinds kort heeft men 

zelfs al deze functies in één apparaat weten onder te brengen. 

Van remenergie naar 
energiebeheer

Energieterugwinning is absoluut niet zinnig voor de 
noodstop van machines die normaal gesproken continu 
draaien. Bij dergelijke machines wordt slechts in zeer 
zeldzame gevallen regeneratieve energie geproduceerd 
en bedraagt deze dus in totaal slechts enkele kilojoules - 
zelfs bij grote machines. Buffering of tijdelijke opslag van 
dergelijke zeldzame regeneratieve energie is nauwelijks 
economisch verantwoord. Ook hebben deze machines 
veelal geen UPS nodig die de machine nog even door 

laat draaien als de spanning uitvalt. Dat is zinnig voor 
bijvoorbeeld een betonmolen waarin snelbeton gedraaid 
wordt. Als hier de spanning uitvalt, is de schade niet te 
overzien als alles onmiddellijk stil komt te staan en er zelfs 
geen tijd is om de machine leeg te laten lopen. Tenslotte 
zien we bij machines die constant draaien ook zelden de 
noodzaak om te beschikken over een systeem dat net een 
beetje extra energie kan leveren als de machine eventjes 
iets meer vraagt dan het net kan leveren.

Wanneer wel
Wanneer is het dan wel zinnig om de frequentieregelaar 
in een aandrijfsysteem uit te breiden met een stukje ener-
giemanagement? Voor de UPS-functie is het proces dat 
aangedreven wordt, van belang voor deze keuze. Als er 
bij uitval van de netspanning er schade of een gevaar-
lijke situatie ontstaat, is het nut van het toevoegen van 
een UPS niet zo moeilijk te begrijpen. Lastiger wordt het 
voor het opslaan van remenergie. Van doorslaggevend 
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belang bij het kiezen van de juiste oplossing hiervoor zijn de rem- en cyclustijden. In veel geval-
len duurt het remmen maar fracties van een seconde en bedraagt de energie die wordt afgevoerd 
slechts enkele joules. Als dit om de paar seconden gebeurt, is de resulterende energie niet eens 
een kilojoule per bedrijfsuur. Met andere woorden, er moet een kilojoule energie per seconde 
worden geproduceerd om één kWh per bedrijfsuur te besparen. Nemen we hier de prijs van 
een kWh en het prijsverschil tussen een remweerstand en een oplossing met energieterugwin-
ning mee in de vergelijking, dan wordt al snel duidelijk wat doorslaggevend is bij de keuze. 
Vuistregel: hoe korter de intervallen tussen de remprocessen, hoe groter het potentieel voor 
energiebesparing. Neem hogesnelheidssorteerders, hier kunnen de intervallen fracties van een 
seconde zijn. Dit betekent dat opslag van remenergie onmiddellijk kan leiden tot een aanzien-
lijke efficiëntieverhoging.
Veel simpeler is de keuze voor een systeem dat tijdelijke energiepieken op moet vangen. Hoe 
minder vaak de pieken voorkomen, hoe sneller het economisch verantwoord is om een systeem 
op te nemen dat even energie kan leveren uit bijvoorbeeld supercaps of accu's. 

Vermogen x tijd
Tien jaar marktervaring en vele jaren ontwikkelingswerk zijn gestoken in de nieuwe appara-
ten met de aanduidingen PxtFX, PxtEX en PxtRX. Ze openen nieuwe mogelijkheden voor 
het actieve energiebeheer in elektrische aandrijvingen. Ze worden gekenmerkt door een breed 
spanningsbereik en kunnen onafhankelijk van de fabrikant van de aandrijfelektronica ingezet 
worden. De toepassingen zijn talrijk en ze bouwen allemaal voort op het idee om de overtollige 
of benodigde elektrische energie tijdelijk grotendeels onafhankelijk van het net op te slaan. De 
keuze van de opslagmedia hangt ook af van de toepassing. Koch gebruikt bijvoorbeeld speciale 
aluminium elektrolytische condensatoren voor korte en zeer frequente cycli, dubbellaagse con-
densatormodules voor hogere energieën en minder frequente cycli, en batterijen voor zeldzame 
cycli. 
De nieuwe productserie met de zinvolle naam Pxt, die ook kan worden uitgesproken als "P 
keer t" (is energie), wordt rechtstreeks op de tussenkring van de frequentie- of servoregelaar 
aangesloten. Dit is het DC-circuit tussen de gelijkrichter van de binnenkomende wisselspan-
ning en de vermogensbrug die de uitgang vormt. Ze zijn ontworpen voor snelle repetitieve 
energieopslag en afgifte en kunnen de energie-efficiëntie van een machine aanzienlijk verhogen, 
afhankelijk van de specifieke toepassing. 
De bruikbaarheid van de systemen is uitzonderlijk. “Ze moeten net zo gebruiksvriendelijk zijn 
als onze veilige remweerstanden”, legt Fabian Hofmann, COO en sales director bij Michael 
Koch GmbH uit. "Geen display, geen knoppen, geen configuratie - gewoon aansluiten en 
gebruiken. Het zijn slimme apparaten die hun omgeving bestuderen en zich daarop aanpas-
sen", vult Hofmann aan.

De familie
De PxtFX kan tot 18 kW aan vermogen genereren en stromen van 20 A (40 A piek). Het appa-
raat kan af fabriek worden uitgerust met een opslagvolume van twee of vier kilowattseconde. 
In het apparaat is standaard een automatische herkenning van de inschakelspanningsdrempel 
van de remtransistor ingebouwd, waardoor het apparaat plug & play kan samenwerken met 
alle in de handel verkrijgbare frequentieomvormers en servoregelaars. De uitgebreide veilig-
heidsvoorzieningen van de PxtFX beschermen tegen omgekeerde polariteit van de DC-link, 
tegen het aansluiten van geladen opslagapparaten en tegen overbelasting van het systeem 
aan zowel de storage- als DC-linkzijde. Nieuwe functies van de PxtFX zijn onder meer een 
SD-geheugenkaart, een externe 24-V-voeding, statusweergaven via LED's, opstart- en resetop-
ties en 6 digitale I/O's. De outputs kunnen met een PC worden geprogrammeerd via de USB 
poort.
Als de opslagcapaciteit van de PxtFX niet voldoende is, komt de PxtEX in het spel. Deze is 
vergelijkbaar met de FX, maar hier kunnen twee externe energieopslagmodules aan gekoppeld 
worden om zo twee, vier of zes kilowattseconde energie op te kunnen slaan in zijn aluminium 
elektrolytische condensatoren. De afzonderlijke opslageenheden zijn intern beveiligd en geven 
hun laadniveau visueel aan via een knipperende LED. In de PxtEX is standaard ook een veilige 
ontladingsweerstand geïntegreerd, die direct en snel helpt om het hele systeem op een voor 
mensen veilig spanningsniveau te brengen.
De PxtFX is specifiek ontworpen voor gebruik in toepassingen met herhaalcycli van millise-
conden tot enkele seconden en dit gedurende zijn levensduur meer dan 100 miljoen cycli. Zijn 
grotere broer PxtRX is voorbestemd voor het toepassen van opslagsystemen met een hogere 

energiedichtheid, zoals dubbellaagse condensatoren of batterijen. De PxtRX is ontworpen voor 
een stroombelasting van 30 A (60 A piek). In combinatie met een hoge opslagspanning tot 800 
VDC kan het apparaat een vermogen van bijna 50 kW opwekken. Als dit vermogen niet vol-
doende is voor de toepassing, kunnen meerdere PxtRX-apparaten parallel worden geschakeld, 
net als de PxtFX apparaten. Afhankelijk van de toepassing kunnen zo actieve energiemanage-
mentsystemen worden gecreëerd die grote schakelkasten vullen. Onder de typeaanduiding KTS 
biedt Koch aansluitklare complete systemen in schakelkasten aan (afbeelding 2). Deze omvatten 
actieve energiebeheersystemen van de Pxt-serie, toepassingsspecifieke opslagsystemen, de juiste 
zekeringen, bekabeling en, afhankelijk van het toegepaste opslagmedium (elco’s, supercaps of 
accu’s), passieve of actieve ontlaadapparaten. Een kenmerk in het bijzonder helpt de PxtRX in 
dergelijke KTS-schakelkastoplossingen: hij werkt ook probleemloos met kabellengtes naar de 
tussenkring tot 20 meter.

Tot slot
Met de nieuwe Pxt-serie heeft Koch de lijn energiebeheersystemen voor aandrijvingen aanzien-
lijk gemoderniseerd. Vooral het feit dat de apparaten zelflerend zijn, maakt ze op dit moment 
uniek in de markt. Hiermee zijn ze misschien nog wel gemakkelijker in het gebruik dan een 
simpele remweerstand.                                       •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Van remenergie naar energiebeheer' 

www.elincom.nl
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Afbeelding 3. De hele familie bij elkaar.

Afbeelding 1. 
Waar voorheen 
afzonderlijke 
apparaten voor 
ingezet moesten 
worden, kan dat nu 
met één Pxt.

Afbeelding 2. Als er 
veel vermogen nodig 
is, kunnen meerdere 
apparaten parallel 
geschakeld worden.
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Het veilige heksysteem PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting voor 
persoons- en procesbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e. 

Deurgreepmodule voor veilig 
heksysteem PSENmlock U I T G E L I C H T

U I T G E L I C H T

De veilige sluiting wordt mogelijk gemaakt 
door de tweekanaals aansturing van de slui-
ting. Hierdoor is de schakelaar bijzonder 
geschikt voor gebruik op machines met een 
gevaarlijke naloop, waarbij een veilige slui-
ting tot PL d of PL e noodzakelijk is. Het 
veilig heksysteem PSENmlock is nu uitge-
breid met een unieke deurgreepmodule. 

Werking
Met de PSENmlock deurgreepmodule krijgt 
men een deurgreep met geïntegreerde actu-

ator en geïntegreerde noodontgrendeling. Met 
de gele deurgreep (buiten) kan de actuator 
naar buiten worden gebracht om de deur te 
openen of te sluiten. De deurgreepmodule is 
zowel geschikt voor montage aan de binnen- 
en buitenkant van de deur als voor rechts- en 
linksdraaiende deuren. Hij heeft een blokke-
rings-inzetstuk voor maximaal 5 sloten om te 
voorkomen dat de machine opnieuw opstart en 
kan worden gebruikt met de gecodeerde en vol-
ledig gecodeerde PSENmlock schakelaars. 

Een oplossing, maar meerdere 
combinaties mogelijk
Naast de deurgreepmodule is de PSENmlock 
in meerdere andere varianten verkrijgbaar. 
Wanneer men extra bedieningselementen 
nodig heeft, kan men PSENmlock met de 
knoppenunit PITgatebox combineren voor de 
bediening van de veiligheidshekschakelaar en 
toegangsautorisatie door middel van verlichte 

drukknoppen en sleutelschakelaar. Kiest men 
voor de PITgatebox-variant met het geïnte-
greerde toegangsautorisatiesysteem PITreader, 
dan hebben alleen geautoriseerde medewerkers 
toegang tot de installatie om opdrachten te 
kunnen uitvoeren zoals stoppen, ontgrendelen, 
vergrendelen of bevestigen. In combinatie met 
besturingstechniek van Pilz beschikt men over 
een veilige, modulaire totaaloplossing voor de 
bewaking en aansturing van de sluiting van 
afschermingen.

Online verkrijgbaar
Bestel uw schakelaar voor veilige vegrendeling 
en veilige sluiting nu snel en eenvoudig in de 
Pilz E-shop met bestelnummer 570400 (scha-
kelaar) en 6O000005 (deurklink).            •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Naast eigen power supplies introduceert 
Beckhoff ook eigen UPS-modules voor IPC’s. 
Deze CU81xx-serie UPS-producten omvatten 
een capacitieve variant en twee varianten met 
geïntegreerde batterij. Ze zijn geschikt voor 
DIN-rail montage en kunnen naadloos worden 
geïntegreerd binnen TwinCAT. Momenteel 
worden alle varianten nog aangesloten via 

power en USB (voor communicatie). In een 
later stadium zal een OCT-variant (One Cable 
Technology) beschikbaar komen, waarbij voor 
power en data een enkele kabel volstaat.         •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl

UPS-modules Driver voor DALI  
dimbare LED-noodunit
De Fulham HotSpot LED-driver met een 
geïntegreerde noodunit en lithiumbatterij 
is ook verkrijgbaar in een DALI dimbare 
45-W-versie als aanvulling op de bestaande 
1...10 V dimbare versies voor 45 en 75 W. 
Elk LED-armatuur dat op deze driver is aan-
gesloten, wordt zo een noodverlichtingsar-
matuur. De geïntegreerde backup-voeding 
zorgt er voor dat bij spanningsuitval de 
lichtbron toch blijft branden. De drivers 
hebben een geïntegreerde maandelijkse en 
jaarlijkse zelftest-functie die de status weer-
geeft met een LED. Een visuele inspectie 
volstaat om dit te controleren, terwijl met de 
DALI-versie dit ook op afstand mogelijk is. 
De DALI-versie kan met een Smartlink add-
on geïntegreerd worden in een Bluetooth 
5.0 mesh-netwerk. De HotSpot LED-driver 
is voor noodbedrijf programmeerbaar in zes 
dimstanden van 1 tot 6 W, wat overeenkomt 
met 540 minuten tot 90 minuten brandtijd. 
Voor standaardbedrijf kan de driver in stap-
pen van 1 mA geprogrammeerd worden; de 
45-W-versie van 250 tot 1400 mA en de 
70-W-versie van 350 tot 2400 mA.             •

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

http://sensors.nl
http://b3industrie.nl
http://pilz.nl
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De Fluke 377 en 378 zijn contactloze 
True-RMS AC/DC-stroomtangen waar-
mee technici snel elektrische tests kun-
nen uitvoeren zonder risico op contact 
met gevaarlijke spanningvoerende onder-

delen. De stroomtangen maken gebruik 
van FieldSense-technologie om spanning 
en stroom te meten via de bek, waarbij 
alleen een verbinding met aarde nodig is 
voor referentie. Zonder directe verbin-
ding met spanningvoerende onderdelen 
wordt het risico van elektrische schokken 
en boogontlading geminimaliseerd. De 
stroomtangen meten tot 1000 A True-
RMS AC/DC en tot 2500 A (AC) met 
de iFlex-stroomtang. Ze zijn ontworpen 
voor gebruiksgemak: er zijn slechts drie 
stappen nodig om te meten in driefa-
sensystemen, waarbij elke spanning en 
stroom tegelijkertijd worden weergege-
ven op het dubbele display. Beide meters 

zijn verkrijgbaar met Bluetooth-interface 
(Fluke Connect). De 377 FC- en 378 
FC-versies tonen ook faserotatie, die 
kan worden weergegeven op een smart-
phone en via Fluke Connect-software kan 
worden opgeslagen in de cloud, waar-
door handgeschreven notities niet meer 
nodig zijn. De 378 FC is voorzien van 
een Power Quality-indicator die proble-
men met de netvoedingskwaliteit detec-
teert met betrekking tot stroom, span-
ning of arbeidsfactor. Hierdoor kunnen 
gebruikers snel controleren of problemen 
betrekking hebben op de voeding of de 
aangesloten elektrische apparatuur. De 
stroomtangen worden geleverd met een 

TPAK magnetische ophangset, een hoog-
waardige draagtas, TL224-meetsnoeren, 
TP175 Twist Guard-meetprobes en een 
AC285 zwarte aardingsklem.               •
Fluke Nederland BV
(040) 267 51 00
www.fluke.nl

Stroomtangen met contactloze spanningsmeting

Ex e RVS-
behuizingen
Als leverancier van Ex-apparatuur introdu-
ceert Pepperl+Fuchs het SRgamma. Naast 
het GR-gamma, kasten gemaakt uit glas-
vezelversterkte kunststof, vervolledigt dit 
nieuwe SR-gamma het assortiment van de 
specialist in procesautomatisering. Hierdoor 
is een compleet portfolio van zeer flexibele 
en kostenefficiënte stuur- en verdeelkasten 
in de beschermingsklasse Ex e (verhoogde 
veiligheid) ontstaan. In eerste instantie 
zijn diverse versies van remote I/O-kasten 
beschikbaar. Deze zijn afgestemd op de 
eisen van de olie- en gasindustrie, de che-
mie en farmaceutische industrie. De uit-
voeringen zullen voortdurend aangevuld 
worden met bijkomende opties, zoals klem-
menkasten en -blokken, besturingscompo-
nenten, lastscheiders, veldbusaansluitingen 
en veiligheidsschakelaars. Het SR-gamma 
– uitgevoerd in duurzaam roestvrij staal – 
omvat meer dan 30 uitvoeringen. Om de 
kostefficiëntie te verhogen, zijn de IP66/
NEMA 4X-behuizingen teruggebracht tot 
de basisversie. Eventuele accessoires, zoals 
flensplaten, scharnieren, kwartdraaisloten 
en afscherming worden door Pepperl+Fuchs 
uitsluitend geïntegreerd in overeenstem-
ming met de specifieke klantenwens. Diverse 
internationale goedkeuringen maken de 
inzet wereldwijd mogelijk in een groot aan-
tal toepassingen. Afhankelijk van de eisen 
van de toepassing kunnen de behuizingen, 
die gecertificeerd zijn voor een temperatuur-
bereik van -60 °C tot +120 °C, verticaal of 
horizontaal in de bedrijfsruimte gemonteerd 
worden. Alle versies uit het SR-gamma die 
geschikt zijn voor wandmontage kunnen 
direct vastgeschroefd worden met draaibare 
montagebeugels of klinknagels zonder ver-
dere aanpassing.                •

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

http://calpe.nl
http://prokorment.nl
http://modelec.nl
http://helmholz-benelux.eu


-TOTAAL   •   NUMMER 5 - 202110

 productnieuws

De LEMO T-serie biedt een innovatief ontwerp voor de defensie-/beveiliging-, 
test&meet- en medische sectoren – en voor elke andere markt/toepassing die een 
waterdichte robuuste verbinding vereist. 

De LEMO T-serie: de kleinste IP68 
push/pull-connector

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

De T-serie connector is een IP68 waterdichte con-
nector van klein formaat die gebruik maakt van de 
originele LEMO push/pull-technologie. Gebaseerd 
op de LEMO B-serie, heeft de T-serie connector een 
speciaal binnenwerk en een extra afdichting gekregen 
om IP68-afscherming mogelijk te maken. De T-serie 
is verkrijgbaar in configuraties van 2 tot 32 contac-
ten. De contacten kunnen worden geassembleerd 
door middel van soldeer-, krimp- of PCB-contacten. 
De keying zorgt voor een correcte uitlijning van de 
connector; de connectorbehuizing zorgt rondom 
voor EMC-afscherming.

Voor de T-serie is gebruik gemaakt van de onderde-
len van de populaire B-serie, waardoor een zeer brede 

selectie aan opties beschikbaar is. De T-serie plug-
gen zijn uitwisselbaar met de B-serie IP50 sockets. 
De T-serie sockets passen in dezelfde uitsparing als 
die van de B-serie, wat een voordeel is voor klanten 
die hun bestaande ontwerpen willen upgraden naar 
IP68.

Het buitenhuis van de connector is verkrijgbaar in 
zwart of verchroomd messing, waardoor het product 
ideaal is voor verdedigingssystemen zoals vliegtuig-
communicatie, landvoertuigen, nachtzichtappara-
tuur, simulatie- of persoonlijke gevechtsuitrusting, 
maar ook voor testen en meten en andere industrieën 
waar de omgevingsomstandigheden robuuste appa-
ratuur vereisen.               •

De belangrijkste kenmerken samengevat:
 meerpolig 2...32 contacten
 diverse behuizingen
 5 afmetingen 
 soldeer-, krimp- of printcontacten
 4 keying-opties
 voor kabels van 1,0 tot 10,5 mm
 temperatuurbereik –55 °C tot 200 °C
 compatibel met bestaande B-serie sockets
 kabelassemblage en overmolding mogelijk
 IP68

LEMO Connectors Nederland B.V.
(023) 206 07 01
www.lemo.nl

Smoorspoel voor verticale montage

Het assortiment stroomgecompenseerde 
smoorspoelen van Schurter is uitgebreid met 
een enkelfasige high current-serie voor print-
montage. Dankzij het verticale ontwerp heeft 
de nieuwe DKIV-1-serie een kleine footprint. 

De smoorspoelen zijn verkrijgbaar met ferriet- 
of nanokristallijne kernen voor nominale stro-
men van 10 A tot 50 A. Door het open ont-
werp zijn de smoorspoelen bijzonder compact 
en licht van gewicht. Voedingsschakelingen 
worden vaak met discrete componenten op een 
print gebouwd. Aangezien de vormfactoren 
steeds kleiner worden, vormen thermische pro-
blemen en grote stromen op de print een grote 
uitdaging. Traditionele blokfilters kunnen 
deze uitdagingen het hoofd bieden, maar hun 
grotere afmetingen kunnen problemen ople-
veren. Om deze reden is een asymmetrische 
common mode-smoorspoel plus condensato-
ren, gemonteerd op de print, vaak een betere 

oplossing. De nieuwe DKIV-1-serie is ont-
worpen voor enkelfase-toepassingen bij nomi-
nale stromen van 10 A tot 50 A. Ondanks de 
grote stromen heeft de verticale (through-hole) 
smoorspoel slechts weinig ruimte op de print 
nodig. Dit maakt een compact ontwerp moge-
lijk. De combinatie van een verticale smoor-
spoel (DKIV) met een horizontale smoorspoel 
(DKIH) in meertrapsfilters vermindert de 
onderlinge interferentie van de magnetische 
velden van de afzonderlijke smoorspoelen.     •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

LED-spiegelzwaailamp
Spiegelzwaailampen worden tegenwoordig 
op grote schaal gebruikt - bij de ingang van 
ondergrondse garages of toegangspoorten, op 
fabrieksterreinen, in de machine- en instal-
latiebouw of als klassiek waarschuwingslicht. 
Werma breidt daarom het bestaande assorti-
ment uit met de krachtige, energie-efficiënte 
en duurzame 883 LED-zwaailamp. De nieuwe 
LED-spiegelzwaailamp vult het bestaande 
Werma-productassortiment perfect aan: hij 
overtuigt door zijn strakke, eenvoudige en 
functionele design en ook door zijn energie-
besparende, milieuvriendelijke en duurzame 
LED-lichtbron. De nieuwe LED-lampen zor-
gen voor een aandachttrekkende signalering 
over grotere afstanden en verspreiden het licht 
over een bereik van 360 graden. Gewoonlijk 
wordt de signaallamp 883 gebruikt om bui-
tenshuis waarschuwingen te geven, bijvoor-
beeld bij een poort of een slagboom. Dankzij 
de extreem heldere LED-technologie in de 
zwaailamp is de zichtbaarheid zelfs bij direct 
zonlicht gegarandeerd. Ook bij gebruik bin-
nen het gebouw, in de omgeving van grote 
machines of omvangrijke installaties, is het 
signaaleffect zeer goed zichtbaar en wordt het 
versterkt door de weerkaatsingen op muren of 
oppervlakken. Een statusverandering kan dus 
ook worden opgemerkt als men niet direct in 
de signaallamp kijkt. De LED lamp 884 is een 
variant met speciale Fresnel-lenzen. Deze trek-
ken door lichtbundeling maximale aandacht 
en zijn ook over grote afstanden en in slecht 
weer zeer goed te zien.                •

Werma Benelux
+32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com

http://b3industrie.nl
http://teleradio.nl
http://lemo.nl
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De 3NA COM LV HRC-smeltpatroon van 
Siemens Smart Infrastructure heeft geïnte-
greerde communicatie- en meetfunctionaliteit. 
Het compacte apparaat is ontworpen voor 
laagspanningsnetten tot 400 V en kan worden 

gebruikt in secundaire onderstations en indus-
triële installaties. De LV HRC-smeltpatroon 
beschermt netwerken en installaties tegen kort-
sluiting en overbelasting, en kan bovendien de 
stroom door de patroon meten. De verzamelde 
gegevens worden draadloos verzonden naar de 
nieuwe 7KN PowerCenter 1000 datatran-
ceiver, waar ze kunnen worden uitgelezen. 
Bovendien kunnen de gegevens worden over-
gedragen naar lokale of cloudgebaseerde net- 
en energiebeheersystemen. De 3NA COM LV 
HRC-smeltpatroon biedt ondernemingen in 
de industrie en de infrastructuursector meer 
transparantie over hun stroomdistributie. Zij 

LV-smeltpatroon
kunnen de verzamelde gegevens gebruiken 
voor operationeel energiebeheer en daarop 
gebaseerde optimalisaties in energie-effici-
entie, alsmede voor service en onderhoud. 
De smeltpatroon kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd, ook in bestaande systemen, 
zonder extra ruimte in beslag te nemen. De 
patroon heeft dezelfde afmetingen als con-
ventionele LV HRC-smeltpatronen, maar 
bestaat uit twee componenten die aan elkaar 
kunnen worden gekoppeld: een LV HRC-
smeltpatroon met een verkorte keramische 
behuizing en een multifunctionele elektro-
nische module. Zoals gebruikelijk bij LV 

HRC-zekeringen schakelt de smeltpatroon in 
geval van kortsluiting en overbelasting uit.       •
Siemens Nederland 
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

De ARCDIS-serie van APLEX Technology is 
een reeks robuuste industriële displays die is 
ontworpen voor gegevensweergave en bedie-
ning. De displays zijn ondergebracht in een 
robuuste behuizing van spuitgietaluminium 
met een platte rand en hebben een modern 
uiterlijk. De displays zijn verkrijgbaar in afme-
tingen van 7" tot 23,8" om in alle apparatuur 
en toepassingen te passen, vooral voor slimme 
fabrieken en randapparatuur. De ARCDIS-
serie is voorzien van een IP66-frontpaneel 
(optioneel IP69K), is water- en stofdicht, heeft 
projected capacitive aanraakfunctionaliteit 
(resistief als optie) en een optisch verlijmd gla-
zen front om aan de omgeving en vereisten van 
elke industrietak te voldoen. De displays heb-
ben een breed voedingsspanningsbereik (9...36 

VDC), een groot temperatuurbereik en bieden 
een grote helderheid. Om de inzet te verge-
makkelijken, bezit de serie VGA-, DVI-D-, 
HDMI- en DP-interfaces en audiopoorten om 
aan uiteenlopende eisen te voldoen.               •

HPS Industrial BV
(033) 277 49 05
www.hpsindustrial.nl

Industrieel aanraakscherm
Van de software JMobile is onlangs versie 
4.0 SP1 uitgebracht. JMobile is het pro-
grammeerplatform voor de nieuwe gene-
ratie EXOR-aanraakschermen uit de series 
eSMART 500, 600 en 700 (4 tot en met 
21 inch), die gekoppeld kunnen worden 
aan PLC’s van Siemens, Hitachi, Mitsubishi 
en andere toonaangevende merken. B3 
Industrie adviseert de gebruikers van de 
EXOR-aanraakschermen om gebruik te 
maken van deze nieuwste versie, in verband 
met nieuwe features zoals CODESYS SP14-
integratie, meerdere tags in MQTT-bericht, 
dynamische verbinding met MQTT-broker, 
knippen/plakken van gebruikersgroep en 
horizontaal/verticaal spiegelen van widgets. 
Gelicentieerde gebruikers van EXOR/

JMobile kunnen deze nieuwste versie 4.0 
SP1 en de officiële Release Notes van EXOR 
aanvragen via het informatieformulier op de 
website van B3 industrie of telefonisch.      •
B3 Industrie BV
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Programmeerplatform EXOR-aanraakschermen

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

http://nl.rs-online.com
http://helmholz-benelux.eu
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Veel sensoren worden net zoals geïntegreerde circuits 

gemaakt op basis van siliciumwafers. De techniek 

daarvoor hebben we ondertussen zo goed onder 

de knie dat bijna alles mogelijk is. Zolang we maar 

gebruik maken van clean rooms en dure machines van 

bijvoorbeeld ASML kunnen we de meest fraaie sensoren 

maken. Toch is deze techniek lang niet altijd 

noodzakelijk. Er zijn namelijk vandaag 

de dag ook kunststoffen die 

als drager gebruikt kunnen 

worden voor de productie 

van sensoren waarbij 

geen clean rooms en 

peperdure machines 

noodzakelijk zijn. 

Lithografievrije fabricage van sensoren en microsystemen

LDS-technologie i.p.v. 
siliciumwafels

De markt voor sensortoepassingen is groot en er 
worden dan ook grote hoeveelheden sensoren voor 
het meten van uiteenlopende parameters gemaakt. 
Voor de productie en verdere verwerking van menige 
sensor wordt gebruik gemaakt van de arbeidsinten-
sieve en kostbare siliciumwafertechnologie. Aan de 
Leibnitz University Hannover heeft het Institute 
of Micro Production Technology (IMPT) een 
alternatieve productiemethoden voor sensortoe-
passingen onderzocht. Zij hebben aangetoond dat 
gemodificeerd polyetheretherketon (PEEK) dure 
substraten zoals silicium kan vervangen. Zij hebben 
onlangs een temperatuur- en een magneetveldsen-
sor gemaakt met als drager Tecacomp PEEK LDS 
black 1047045 - een hoogwaardige kunststof van 
kunststofleverancier Ensinger. Met behulp van 
spuitgieten en laser direct structurering (LDS) zijn 
deze sensoren gemaakt, een techniek die al geruime 
tijd gebruikt wordt voor het maken van 3D PCB's 
(zie kader).
De Ensinger Group is overigens een Duits familie-

bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling, 
fabricage en verkoop van diverse producten op basis 
van hoogwaardige kunststoffen. Met in totaal 2.700 
medewerkers op 35 locaties zijn ze wereldwijd ver-
tegenwoordigd in alle grote industriële regio's. In 
hun aanbod kunststoffen hebben ze diverse soorten 
die speciaal voor LDS ontwikkeld zijn.

Spuitgieten en laser direct structureren
De productie van een sensor die eenvoudig kan 
worden geïntegreerd in assemblageprocessen voor 
printplaten omvat, met de LDS-methode, drie 
productiestappen. In de eerste stap worden de 
substraten in een spuitgietproces vervaardigd uit 
laseractiveerbare kunststof. Dit omvat zowel vooraf 
gedefinieerde sensorstructuren als gaten voor door-
verbindingen (VIA's). De volgende stap is het even-
tueel laserboren van uitsparingen, maar vooral het 
activeren van de LDS-compatibele polymeer. Nu 
kunnen door middel van stroomloos, selectief neer-
slaan van metalen de koperbanen aangebracht wor-

Afbeelding 1. Voor de vervaardiging van deze wervelstroomsensor 
volgens de LDS-methode is Tecacomp PEEK LDS grey gebruikt.

 Sensortechnologie
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den en kan door middel van kathodesputteren een onge-
structureerde sensorlaag aangebracht worden. 
Deze processtappen zijn minder complex dan de conven-
tionele productie van wafels op basis van silicium. De 
LDS-methode heeft geen clean room nodig of fotolitho-
grafie. Voor kleine series is er al een machine die niet meer 
dan een vierkante meter vloeroppervlak in gebruik neemt.

Thermoplasten voor betaalbare sensoren
Naast het verminderen van het aantal processtappen, kan 
het gebruik van laser-activeerbare polymeren in plaats van 
silicium als substraat voor de fabricage van wafels ook 
aanzienlijke kostenvoordelen opleveren. De studie van 
het IMPT heeft aangetoond dat Tecacomp PEEK LDS 
gebruikt kan worden als drager. De eerste sensoren die 
op deze manier gemaakt waren, vertoonden ongeveer 75 
procent van de prestatiecapaciteit van een op silicium 
gebaseerde sensor, maar de productiekosten lieten een 
potentiële besparing van 90 procent zien. Door het veel 
eenvoudiger productieproces is iedereen die bij het onder-
zoek betrokken is, ervan overtuigd dat in de toekomst ook 
kleine en middelgrote bedrijven in staat zijn om de LDS-
methode te gaan gebruiken voor het maken van eigen sen-
soren. 

De drager
Sensoren die op deze manier gemaakt worden, kunnen 
fungeren als bijvoorbeeld positiesensoren, wervelstroom-
sensoren, temperatuursensoren, etc. Aan de kunststoffen 
die de basis moeten vormen, worden hoge eisen gesteld. 
Ensinger ontwikkelt al meer dan tien jaar kunststoffen 
voor driedimensionale componenten met geleidende 
structuren (Molded Interconnect Devices, MID's of ook 
wel ruimtelijke PCB's). Nieuwe ontwikkelingen hebben 
geleid tot kunststoffen waarmee fijne pitch-structuren 

mogelijk zijn. Geleiderbaanstructuren met zeer smalle 
steekbreedtes (geleiderbaanbreedte plus de tussenruimte) 
van minder dan 70 µm in 3D zijn vandaag de dag geen 
probleem. De toegepaste vulstoffen in het kunststof basis-
materiaal verhogen ook de betrouwbaarheid van de gelei-
derstructuren bij blootstelling aan wisselende spanningen 
van klimaatgerelateerde of mechanische aard. Ook geldt 
dit voor de lage vochtopname en de thermische uitzet-
tingscoëfficiënt die vergelijkbaar is met die van koper. 
Tecacomp PEEK LDS black 1047045 is een kunststof-
variant die zeer geschikt is voor deze fine pitch structu-
ren die nodig zijn voor sensoren. Dit materiaal is geopti-
maliseerd met minerale vulstoffen waardoor het extreem 
temperatuurbestendig is (langdurig tot 260 °C waardoor 
het ook reflow-soldeerbaar is) Verder heeft het een zeer 
goede lassterkte, goede kleefkracht en een hoge chemische 
bestendigheid tegen oplosmiddelen. Bovendien heeft deze 
Tecacomp PEEK LDS een zeer lage lineaire thermische 
uitzettingscoëfficiënt - één die dichter bij die van metalen 
ligt dan die van vele andere kunststoffen.

Wat brengt de toekomst?
De LDS-methode bestaat nu al vele jaren, maar onlangs 
is aangetoond dat met de juiste kunststof niet alleen drie 
dimensionale PCB's gemaakt kunnen worden, maar ook 
sensoren. Door de nieuwe kunststoffen kunnen de gelei-
dende structuren op drager een veel fijner patroon krijgen 
wat voor veel sensoren een must is. 
Welkse sensoren op deze manier gemaakt kunnen wor-
den, is een vraag waarop de toekomst het antwoord moet 
geven. Het toegepaste materiaal is immers geen halfge-
leider en sensoren die alleen met halfgeleiderelementen 
gemaakt moeten worden, kunnen dan ook niet zomaar 
van deze techniek gebruik maken. Wat echter de toe-
komst gaat brengen, is nog ongewis. Duidelijk is al wel 

Laser direct structurering (LDS)
LPKF Laser & Electronics AG's is een firma die aan de 
wieg heeft gestaan van LDS. Zij leveren apparatuur 
waarmee dit proces uitgevoerd kan worden. Om 
hiermee 3D-printable elektronica te maken, moeten 
de volgende stappen doorlopen worden.

1   Spuitgieten: Door middel van spuitgieten wordt 
het onderdeel vervaardigd. Hiervoor wordt een 
thermoplastisch polymeer gebruikt waaraan een LDS-
additief is toegevoegd. 

2 Laser activering en structurering: In deze stap schrijft 
de laserstraal het geleidende patroon op het oppervlak 
van het object. De laserstraal legt daarbij de gebieden 
bloot waarin de geleiderstructuren zich later zullen 
bevinden. Door de laserenergie wordt tevens het 
thermoplastische materiaal geactiveerd. Een fysisch-
chemische reactie produceert daarbij metaalkernen 
- dit is het activeringsproces. Naast activering vormt 
de laser een microruw oppervlak waarop het koper 
zich tijdens het metalliseren beter kan verankeren. Bij 
dit proces bepaalt de diameter van de laserstraal hoe 
smal de geleidende banen kunnen worden.

3 Metallisatie: Het metalliseren van de met de laser 
beschreven banen begint met een reinigingsstap. 
Dit wordt gevolgd door een additieve 
geleideropbouw in stroomloze koperbaden, typisch 
in de orde van 8 tot 12 µm/h. Veelal wordt hierop 
met eenzelfde proces een dunne laag nikkel of 
goud aangebracht.

4  montage: Veel laser-activeerbare kunststoffen zijn 
hittebestendig. De aldus gemaakte voorwerpen zijn 
daardoor reflow-soldeerbaar en dus compatibel 
met standaard SMT-processen. Voor het 
aanbrengen van soldeerpasta en het plaatsen van 
de onderdelen moet rekening gehouden worden 
met de hoogteniveaus. Er moet dan ook gekozen 
worden voor een plaatsingsmachine die overweg 
kan met driedimensionale montage.

Afbeelding 3. Ruimtelijke structuren met daarop koperbanen die door LDS gemaakt zijn.

Afbeelding 2. Magneetveldsensor vervaardigd door 
middel van spuitgieten met laser direct structurering 
(LDS). De gebruikte kuststof is de hoogwaardige 
polymeer Tecacomppeek LDS black 1047045.

dat met LDS meer mogelijk is dan alleen het maken van 
3D printen. Er ligt dan ook voor deze productiemethode 
nog een hele toekomst te wachten.           •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel 'LDS-technologie i.p.v. siliciumwafels' 

www.ensingerplastics.com
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AE Sensors heeft al een aantal jaren een succesvol en geheel zelf ontwikkelde sensorlijn 
met LoRa-communicatie in het leveringspakket. Deze lijn bestaat inmiddels uit een 9-tal 
typen sensoren die stand-alone werken en draadloos kunnen worden uitgelezen.

Extra nauwkeurige LoRa-
scheefstandmeting en nieuwe app

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

Het signaal kan worden verstuurd via het 
LoRa-netwerk van de KPN, dat een lande-
lijke dekking heeft. Het is echter ook moge-
lijk om de data lokaal te ontvangen via een 
zogenaamde “private gateway” zodat er niet 
hoeft worden afgerekend over de ontvangen 
data. Groot voordeel van verzenden met 
LoRa is het geringe energieverbruik, met 
2 penlites  en 1 keer per 15 minuten zen-
den kan men makkelijk meer dan één jaar 
lang meten, en met een D-cell wel 10 jaar! 
Tevens is de grote reikwijdte van 10 tot 15 
kilometer prettig. Alle sensoren kunnen ook 
worden uitgelezen via Bluetooth (BLE) met 
de speciaal hiervoor ontworpen AE Sensors-
app (zie afbeelding). Tevens kan men hier-
mee de instellingen eenvoudig aanpassen, 
zoals verzendtijd, aantal metingen, enginee-
ring units, calibratie enzovoort.
Vanaf het begin van de ontwikkeling van de 
LoRa-lijn was er de AEnclino-loRa, een low-
cost scheefstandsmeting met een beperkte  
nauwkeurigheid en enige temperatuurge-
voeligheid. Nu is er een nieuwe versie ont-
wikkeld die een tienmaal betere resolutie (< 
0,001°) en tienmaal betere nauwkeurigheid 
(<±0,05°) heeft en die bijna ongevoelig is 
voor temperatuurveranderingen. Hierdoor 
kan hij worden ingezet worden voor het 
nauwkeuriger meten van bijvoorbeeld 
scheefstand van huizen (bij bouwwerkzaam-
heden), verzakkingen, platforms, bruggen 
enzovoort.

AE-Geleid-LoRa 
(geleidbaarheidsmeting)
Deze sensor kan de geleidbaarheid van vloei-
stoffen meten in micro- of milliSiemens. 
De opnemer kan worden gebruikt voor het 
meten van bijvoorbeeld de verzilting van 
grondwater, kanalen, beken of rivieren.

vloeistoffen door middel van een druk/niveau-opnemer 
met 0/4...20 mA, 0...5/10 VDC of 0,5...4,5 VDC uitgang te 
meten. De opnemer wordt gepulst gevoed zodat deze zeer 
zuinig met batterijen omspringt. Grondwaterstand, getij-
demetingen en tankmetingen zijn enkele toepassingen die 
zich uitstekend lenen voor deze LoRa-interface.

AE-Luchtkwaliteitsmonitor
De AE Luchtkwaliteitmonitor LoRa monitort de kwali-
teit van de lucht met betrekking tot temperatuur, CO, 
CO2 en relatieve vochtigheid. De sensor is bedoeld voor 
gebruik in  woning, kantoor, school of werkplaats/loods; 
hij heeft een eigen netvoeding zodat er geen batterijen 
nodig zijn.

AE-Gewasmonitor
De AE-Gewasmonitor Schimmel is bedoeld voor de 
bewaking van schimmelgevoelige gewassen. Hij meet op 
2 posities de relatieve vochtigheid en de temperatuur. 
Door de box boven het gewas te plaatsen en de sensor 
aan de kabel onder het blad van het gewas, kan inzicht 
worden verkregen in de hoeveelheid vocht en de tempera-
tuur. Met behulp van speciale modellen kan dan worden 
bepaald of schimmelbestrijding noodzakelijk is.

AEnclino-LoRa
De inclinatiesensor met een resolutie van 0,03° is bedoeld 
voor metingen aan bijvoorbeeld gebouwen, bruggen, 
machines enzovoort. Als extra meet deze sensor tevens de 
temperatuur.
Applicaties zijn onder andere meten aan bouwwerken, 
in natuurgebieden, aan spoorlijnen, aan waterwegen en 
wateroppervlakken, aan voertuigen die zich bewegen.    •
Kijk voor meer informatie op www.aesensors.nl

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

AE-Waterspanning-LoRa 
(waterspanningsmeting)
Deze unit kan waterspanningsmeters uitlezen 
met een 4…20 mA of een 0…10 VDC uit-
gang.

AE-1-US (ultrasone afstandsmeting)
Deze sensor kan contactloos met ultrasone 
geluidsgolven afstanden meten. De compacte 
unit is in staat om afstanden tot maximaal 
3500 mm te meten. De opnemer is ideaal 
voor het meten van niveaus in tanks of con-
tainers met afval, bulkproducten of andere 
media.

AE-Spleetmeting
De  spleetmeting kan onder andere ingezet  
worden bij spleet-,  crack- of scheurmetin-
gen. Hierbij wordt een actief bewaakt of een 
bestaande scheur of spleet niet groter wordt. 
Door het gebruik van LoRa en de energie-
zuinige meetmethode is de AE-Spleetmeting 
bij uitstek geschikt voor toepassingen in de 
civiele techniek en de transportsector. Als 
extra meet de sensor de temperatuur.

AE-Broei(monitor)
De insteektemperatuurmeter AE-Broei 
bestaat uit een robuuste RVS-buis met hand-
vaten, die in bijvoorbeeld een berg (hoop) 
cacao, suikerbieten, aardappelen of andere 
(landbouw)producten wordt gestoken wan-
neer de temperatuur in de kern bewaakt moet 
worden. De opnemer meet de temperatuur 
bovenop en in de hoop. Loopt de tempera-
tuur in de hoop op, dan is er sprake van broei 
en moeten er maatregelen worden getroffen.

AE-Analoogmonitor-Level
Deze universele Mote kan onder andere 
worden ingezet om het niveau van allerlei 

De ASi-productfamilie van zelfconfigurerende 
I/O-modules is leverbaar in varianten met 4, 8 
en 16 digitale signalen. Deze kunnen bidirec-
tioneel als ingang of uitgang worden gebruikt. 
Zo kunnen de meest uiteenlopende toepassin-
gen met één en dezelfde module worden gere-
aliseerd, zodat planning en beheer van reser-
veonderdelen wordt vereenvoudigd. Vooral 
de variant met 16 I/O is een goed alternatief 
voor vergelijkbare I/O-oplossingen op basis 
van Ethernet of IO-Link. Men bespaart daar-
mee zowel op de prijs van de module als op de 
bedradingskosten. Bovendien profiteert men 
van een kanaalspecifieke diagnose waarmee 
men een uitgebreid overzicht van een groot 
aantal in- en uitgangen heeft. De belangrijkste 
eigenschappen: sensoren en actuatoren kun-
nen in willekeurige combinaties worden aan-

gesloten; per M12-aansluiting zijn 2 signalen 
mogelijk; optioneel kan een vaste configuratie 
van in- en uitgangen worden ingesteld; 16 in-/
uitgangen met ASi-5 in 1,27 ms; voordelig en 
snel vele in- en uitgangssignalen verwerken; 
diverse soorten aansluitingen.                •

Bihl+Wiedemann GmbH
(0611) 205 133
www.bihl-wiedemann.de

Zelfconfigurerende I/O-modules
De laser-veiligheidsscanner Laser Sentinel 
van Datalogic biedt eenvoudige en flexibele 
veiligheidsoplossingen voor uiteenlopende 
typen van automatische of semi-automatische 
machines, met name waar de gevaarlijke zone 
niet recht-toe-recht-aan of de inbouwruimte 
beperkt is en maximale bescherming wordt 
vereist (bijvoorbeeld robotcellen, AGV’s en 
CNC-buigmachines). Met 70 instelbare zones 
ondersteunt de Laser Sentinel AGV-applicaties, 
zodat bij verschillende snelheden of locaties 
altijd het juiste detectiepatroon voorhanden 
is. Als gevolg daarvan gaat de AGV beter om 
met wisselende omstandigheden. De meetre-
solutie bedraagt 0,12°. De responstijd van de 
Laser Sentinel bedraagt 62 ms. Dit komt ten 
goede aan de remweg. Bij machinebeveiliging 
vertaalt dit zich in compactere veiligheidszo-

nes en minder benodigd vloeroppervlak voor 
de beveiliging van een machine of installatie. 
Maximaal 4 Laser Sentinel-laserscanners kun-
nen via Ethernet worden gekoppeld: een mas-
ter en drie slaves.                •
Vierpool BV
(0346) 574 055
www.vierpool.nl

Laser-veiligheidsscanner

http://aesensors.nl
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Om vormen en vormafwijkingen vóór de 
laser-bewerkingsfase te detecteren, kan een 
scanCONTROL-laserscanner van Micro-
Epsilon de componenten scannen. Indien de 
component-geometrie dit vereist kan dit van-
uit meerdere richtingen gebeuren. Ongeacht 
de reflectie-eigenschappen van het materiaal 
levert de laserscanner constante en betrouw-
bare meetwaarden. Laserbewerking van com-
ponenten is een taak met veel aspecten. Het 
varieert van snij- en laswerk tot coating. Om 
uit de verkregen profielgegevens de optimale 
bewerkingsprocessen af te leiden, worden 
mechanische componenten vóór de bewerking 
driedimensionaal gemeten. Hiervoor wor-
den laserprofielscanners van Micro-Epsilon 
gebruikt. De scanCONTROL 3050-50/BL 
biedt een meetbereik van 50 mm, met 2048 
meetpunten per profiel en een meetsnelheid 
tot 10.000 profielen per seconde. De blauwe 
laser maakt nauwkeurige metingen van meta-
len oppervlakken mogelijk. De onbewerkte 

gegevens worden rechtstreeks naar de software 
overgebracht, samengesteld tot een 3D-model 
en uiteindelijk gebruikt voor de planning 
van het pad van de laser-laskop. In tegenstel-
ling tot een conventionele camera-oplossing 
maken laser-profielscanners het mogelijk een 
3D-model samen te stellen. De grotere preci-
sie, evenals de verschillende integratie- en ver-
werkingsmogelijkheden van de meetgegevens 
bieden belangrijke voordelen.              •

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

3D-laserscanner
Overal waar hygiëne op de voorgrond staat 
(zoals in ziekenhuizen, klinieken en laborato-
ria waar fysiek contact zoveel mogelijk moet 
worden beperkt met oppervlakken waar zich 
ziekteverwekkers en voor de gezondheid scha-
delijke stoffen op kunnen bevinden) heeft 
ONPOW een perfecte oplossing: de vanda-
lismebestendige contactloze schakelaars uit 
de serie 91. Deze worden gekenmerkt door 
een breed werkingsbereik (20...150 mm) en 
LED-achtergrondverlichting. De schake-
laars zijn leverbaar in verschillende kleuren 
en munten uit door een bijzonder lange 
levensduur (ca. 1.000.000 cycli). De roest-
vrij stalen IP65-behuizing maakt montage 
van ONPOW-producten mogelijk op plaat-
sen die worden gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van schadelijke factoren. Apparaten 
kunnen worden blootgesteld aan ongunstige 
weersomstandigheden zonder dat men bang 
hoeft te zijn dat hun levensduur daaronder 
lijdt. Door de 1200 mm lange kabels kan 

de serie 91 zelfs in krappe ruimtes worden 
geïnstalleerd, waar het besturingscircuit en 
de knop samen niet zou passen. De contact-
figuratie van de hele serie 91 is SPST-NO. 
De producten hebben één stabiele stand en 
puntverlichting. De te schakelen stroom 
mag maximaal 300 mA bedragen bij span-
ningen van 6...24 VDC.               •

Transfer Multisort Elektronik BV
(040) 737 04 57
www.tme.eu/nl

Contactloze vandalismebestendige schakelaar

De Micro Core is een hoogwaardige ther-
mische camera met baanbrekend kleine 
afmetingen. Met een kleine vormfactor, 
een gering stroomverbruik en licht gewicht 
is de camera ontworpen voor toepassingen 
zoals mobiele apparaten, drones, wearables 
en IoT. De Micro Core levert hoogwaar-

dige warmtebeelden en is nauwkeurig - 
unieke eigenschappen in deze prijsklasse. 
De camera heeft een detectiebereik van -20 
°C tot +300 °C met een resolutie van 200 
x 150 pixels, en kan voor een groot aantal 
verschillende applicaties worden geconfi-
gureerd: apparatuur voor gebruik in ruwe 

omgevingen, testen en meten, bewaking, 
brandbestrijding, drones, auto's en nog 
veel meer.                •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

Kleine sluiterloze warmtebeeldcamera

3D-magnetometer voor consumententoepassingen
Met de MLX90392 drie-assige magneet-
veldsensor richt Melexis zich op witgoed-, 
consumentenelektronica- en slimme meter-
toepassingen. De sensor wordt gevoed vanuit 
een 1,8-V-voedingsrail die wordt gedeeld met 
andere componenten. De MLX90392 vereist 
geen speciale LDO of regelaar, vereenvoudigt 
het ontwerp, verlaagt de materiaalkosten en 
bespaart PCB-ruimte. De in een UTDFN-8 
ultradunne no-lead 8-pins behuizing onder-
gebrachte sensor meet slechts 2 x 2,5 x 0,4 
mm, wat gunstig is voor ontwerpers die toe-
passingen in beperkte ruimtes moeten rea-

liseren. Bovendien helpt de 1,5-µA power 
down-modus om energie te besparen en zo de 
gebruiksduur te maximaliseren in batterijge-
voede toepassingen. De MLX90392 met geïn-
tegreerde thermische sensor kan via het I2C 
16-bit positiemetingen in de X-, Y- en Z-as 
alsmede temperatuurdata met een snelheid 
tot 1 MHz/s overdragen. Er is keuze uit twee 
varianten, met ±50 mT of ±5 mT volleschaal-
bereik. Dankzij de gepatenteerde Triaxis Hall-
technologie van Melexis worden een lage ruis 
en een uitstekende nauwkeurigheid gerea-
liseerd. De ±50 mT-versie is optimaal voor 

positiemeting in HMI-toepassingen, detectie 
van deursluitingen in witgoedapparatuur en 
toegangscontrolesystemen, anti-tampering 
voor slimme meters en contactloze joysticks 
die met de magnetometer minder energie 
gebruiken dan bij traditionele positiebepaling 
met potentiometers. Bij positiebepalingen 
waarvoor een klein magnetisch bereik nodig 
is en voor nauwkeurige positiemeting waarbij 
ruis een kritische ontwerpparameter is, is er 
de ±5 mT-variant met een gevoeligheid van 
0,15 µT/LSB en een typische RMS-ruis van 
slechts 0,3 µT.                            •

Melexis
+32 13 67 95 15
www.melexis.com

http://we-online.com/webinars
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De firewall SecurityBridge van Pilz waar-
borgt vanaf nu ook de bewaking van de 
datacommunicatie van andere netwerkdeel-

nemers naast de Pilz-productfamilie. Zo 
kan het systeem nog flexibeler in bestaande 
industriële automatiseringsnetwerken 
worden ingebouwd. Dankzij authenti-
catie- en rechtenmanagement beveiligt 
SecurityBridge efficiënt tegen mogelijke 
datamanipulatie. Daarmee verhoogt de open 
firewall van Pilz de beschikbaarheid van 
installaties. Tot nu toe konden de gebruikers 
van SecurityBridge al de configureerbare 
veilige kleine besturingen PNOZmulti en 
het automatiseringssysteem PSS 4000 van 
Pilz op applicatieniveau beveiligen. Nu kan 
de firewall ook netwerkdeelnemers, zoals 

besturingen van andere aanbieders, bewa-
ken. De Firewall SecurityBridge controleert 
het dataverkeer tussen PC en besturing en 
meldt onbevoegde wijzigingen in het bestu-
ringsproject. Op deze manier beschermt de 
firewall de automatiseringsnetwerken tegen 
netwerk-gebaseerde aanvallen en ongeoor-
loofde toegang. In verband met de geïnte-
greerde VPN-server en een op rollen geba-
seerd gebruikersmanagement kunnen enkel 
gebruikers met overeenkomstige rechten op 
de door de SecurityBridge beveiligde deel-
nemers toegang krijgen. Op deze manier is 
de gegevensoverdracht tussen de client-PC 

en SecurityBridge beveiligd tegen afluiste-
ren en manipulatie. De bestaande diagno-
sefuncties zijn uitgebreid met de functie 
“Pakketopname”. Hiermee kan de gebrui-
ker de datacommunicatie tussen deelnemers 
uit het beveiligde besturingsnetwerk en 
het onbeveiligde netwerk toewijzen. Deze 
toewijzing kan tot vooraf ingestelde speci-
fieke communicatiebetrekkingen worden 
beperkt.               •
Pilz Nederland
(0347) 322 477
www.pilz.nl

SecurityBridge-firewall geactualiseerd

In het assortiment opbergproducten voor 
gereedschap van Conrad Electronic is de 
gereedschapskoffer Basic Set L electric van 
Wiha opgenomen. Zowel professionele 
elektriciens met klussen op locatie als leer-
lingen in dit vakgebied of huismeesters die 
slechts af en toe elektrische werkzaamheden 
hebben, kunnen met deze gereedschapskof-
fer alle eenvoudige en complexe taken uit-
voeren. De gereedschapskoffer biedt extra 
flexibiliteit dankzij de handige lussen en 
aanvullende opbergruimte voor persoonlijke 
bezittingen of kleine voorwerpen en machi-
nes. De koffer is gemaakt van polypropyleen 
en daardoor zeer robuust. De koffer kan wor-
den beschermd tegen diefstal met de geïnte-

greerde ringen die als optie verkrijgbaar zijn. 
De ergonomische tweecomponenten-hand-
greep geeft een aangenaam draaggevoel. 
De gereedschapskoffer is dankzij het lucht-
druk-vereffeningsventiel ook prima geschikt 
voor in het vliegtuig. Hiervoor is zelfs een 
beschrijfbare naamplaat beschikbaar, waar-
mee de koffer eenduidig aan een persoon 
is toe te wijzen. De gereedschapskoffer van 
Wiha is gecertificeerd voor beschermings-
klasse IP67 en dus stof- en waterdicht. De 
koffer heeft een capaciteit van 20 liter en 
kan maximaal 14,2 kg dragen. Hij is daar-
mee geschikt voor de meest uiteenlopende 
toepassingen. De Basic Set L electric bevat 
het volgende gereedschap: platbektang 200 
mm, zijkniptang 160 mm, striptang 160 
mm, tang Wiha nr. 35861, hoek-inbussleu-
tel, kabelmantelstripper, duimstok Wiha nr. 
42068 en waterpas 40 cm. De koffer bevat 
verder diverse platte en kruiskopschroeven-
draaiers conform VDE en een plus/minus-
schroevendraaier.                           •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Gereedschapskoffer voor de elektrovakman

Meer dan 20 Ethernet-switches en medi-
aconverters van EKS Engel Fiber Optic 
Systems zijn opgenomen in het Eplan 
Data Portal. Omdat ze allemaal voldoen 
aan de vereisten van de nieuwe Eplan Data 
Standard (EDS), die de kwaliteit van arti-
kel- en apparaatgegevens verhoogt, kun-
nen ze naadloos worden geïntegreerd in 
EPLAN-projecten. Vooral gebruikers uit 
de machinebouw, installatiebouw, scha-
kelkastbouw en installatietechniek pro-
fiteren hiervan. Dit komt doordat het 
Eplan-platform, dat softwareoplossingen 
biedt voor elke engineeringdiscipline, vir-
tuele ontwikkeling en ontwerp mogelijk 
maakt. Zo kan de bedrading van machines 
of schakelkasten worden gesimuleerd met 
een digital twin, waardoor fouten in een 
vroeg stadium kunnen worden opgespoord 
en verholpen. Om producten in het Eplan 
Data Portal te kunnen gebruiken, moeten 
fabrikanten eerst een importlijst invul-
len die naast productafbeeldingen de vol-
gende informatie in het Duits en Engels 
bevat: onderdeelnummer, typenummer, 
ordernummer, fabrikant, benaming, 
afmetingen, gewicht plus alle elektro-
technische informatie uit de databladen, 

inclusief STEP-bestanden (Standard for 
the Exchange of Product model data). De 
informatie van de fabrikant is echter vaak 
onvolledig, wat problemen kan veroor-
zaken bij het ontwerp. Om deze reden is 
met EDS een nieuwe premium-datastan-
daard geïntroduceerd, die per product 
wordt toegewezen en op de homepage 
wordt weergegeven. In samenwerking met 
het in Freiburg gevestigde servicebedrijf 
Alexander Bürkle zijn de importlijsten van 
Ethernet-switches en mediaconverters van 
EKS Engel zo opgesteld dat ze allemaal dit 
keurmerk hebben gekregen.              •

B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

Ethernet-Switches en  
mediaconverters in EPLAN

Aan zijn lijn EMI-producten heeft APITech 
een ronde power-connector toegevoegd. Het 
ontwerp biedt geïntegreerde EMI-filtering 
voor common-mode en differentieel-mode 
interferentie in één kleine ronde connector, 
en is daarmee en perfecte vervanger voor 
traditionele grote blokvormige power entry-
filters: identieke prestaties in een veel kleinere 
behuizing. De connectoren van APITech 
zijn bijzonder geschikt voor communicatie- 
en radarsystemen, SMPS-systemen en alle 
elektronische systemen die in de buurt van 
radiocommunicatieapparatuur zijn opgesteld. 
De connectoren passen in een standaard Mil-
DTL-38999 connectorplug 21-11 en bieden 

EMI-filtering gecombineerd met ruimtebe-
sparing en lagere installatiekosten voor het 
gehele systeemontwerp.               •
Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

Ronde power-connector met  
geïntegreerd EMI-filter 

http://ave-nl.com
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Weer een echte beurs als alles mee zit

Electronics & 
Applications 2021

Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 september 2021 kunnen bezoekers weer terecht in de 

Jaarbeurs voor een normale beurs en wel Electronics & Applications 2021. Op de beursvloer 

kunnen zij zich als van ouds vergapen aan de laatste innovaties, kennis opdoen tijdens het 

uitgebreide lezingenprogramma en informatie van exposanten tot zich nemen.

daarbij aan componenten, productieappa-
ratuur en -bedrijven tot design, services en 
vormgeving. Daarmee is E&A 2021 de plek 
voor engineers, ontwerpers, ontwikkelaars 
en niet-techneuten die op zoek zijn naar 
concrete oplossingen. Niet alleen kunt u dit 
fraais vinden op de stands van de deelne-
mers, maar ook op het productieplein waar 
machines van diverse leveranciers samen de 
beursgadget Parrot produceren. Dit plein 
heeft als doel om de bezoekers de (nieuwe) 
functionaliteiten van elektronicaproductie-
machines live in werking te laten zien. 
Ook het geslaagde project ‘Beste Soldeerder 
van de Benelux’, dat een sterk competi-
tief karakter heeft, zal een vervolg krijgen. 
Deelname aan deze projecten zorgen bij de 
bezoeker voor enthousiasme, interactie en 
beursbeleving. 

E&A Parrot
De gadget voor deze editie is de ‘E&A par-
rot’. Dit is een ‘voice recording device’ in de 
vorm van een papegaai met een ingebouwde 

De totale elektronicaketen staat al te trap-
pelen om de bezoekers op de beurs E&A te 
verwelkomen met het hele scala uit de elek-
tronicawereld van print tot product. Denk 

microfoon die een regel tekst opneemt van een aantal seconden. 
De ingebouwde microcontroller vervormt deze met behulp van 
een aantal leuke special effects en speelt de ingesproken tekst af 
door de ingebouwde luidspreker.
Op de beursvloer verzamelt de bezoeker door het volgen van 
diverse stappen de E&A Parrot. De bijzondere effecten kunnen 
tijdens de beurs ‘live’ geünlockt worden. De functionaliteiten in 
combinatie met het trendy en kleurrijke design vormen het ideale 
gadget voor jong en oud. Een groot voordeel van de parrot is dat 
deze zowel tijdens als na de beurs door bezoekers te gebruiken is.

Het seminarprogramma
Gedurende de drie dagen zullen er 12 verschillende seminars georganiseerd worden. Tabel 1 
toont het overzicht van alle seminars. U ziet dat elk seminar slechts een halve dag in beslag 
neemt. Hierdoor is er nog tijd om ook nog de beursvloer te bezoeken.
Op het moment dat we dit schrijven wordt er van alle kanten nog hard gewerkt aan de 
samenstelling van de seminarprogramma's waardoor we nog lang niet van elk seminar een 
voorbeschouwing kunnen geven. Hier van een aantal alvast al wel een eerste overzicht.

 Internet of Things
Gaat het hier om een hype of om hoop? Dat is de vraag die bij dit seminar dat gehouden 
wordt op dinsdagochtend 28 september. In het lezingenprogramma ‘IoT/IIoT’ belichten 
sprekers hoe succesvolle Industriële IoT-toepassingen ontwikkeld kunnen worden. De inbur-
gering van Internet of Things in ons dagelijks leven is immers een feit en dat geldt ook voor 
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Industriële Internet of Things (IIoT) toepassingen. Maar valt 
er niet meer uit deze technologische ontwikkelingen te halen 
en welke zakelijke kansen liggen er nog op dit vlak? Deze 
en meer vragen komen uitgebreid aan bod in het seminar 
‘Internet of Things’.
Een fraaie toepassing van IoT is te vinden in de lezing van 
Johan Vonk van Betronic en Herman Tuininga van Salland 
Electronics. Zij zullen het gaan hebben over de slimme dak-
goot waarbij door IoT en continue monitoring voorspellend 
onderhoud mogelijk is om lekkages voor te blijven.
Arco Snoey van TOP-electronics gaat het hebben over de 
nieuwe trends (naast 5G) en wat de verwachtingen voor de 
nabije toekomst zijn. Welke low power oplossingen verwach-
ten we en wat gaat er gebeuren met Wifi, Bluetooth en andere 
LPWA technologieën zoals bijvoorbeeld Hiber en LoRa? Arco 
Snoey zal u een overzicht geven van de populaire protocollen 
en technieken en vertellen hoe een juiste keuze te maken is 
op basis van onder andere afmeting, stroomverbruik, dataver-
bruik en uiteraard de kosten.
Ultrabreedband - Toegangscontrole en nauwkeurige 
tracking zijn de onderwerpen waar Mathias Laursen 
van LitePoint namens CN Rood het over gaat hebben. 
Ultrabreedbandcommunicatie is weer in opkomst. Deze 
keer in de IOT-industrie voor lokalisatie. Het kennen van de 
locatie van een object of een persoon opent mogelijkheden 
voor een breed scala aan nieuwe toepassingen, waaronder het 
volgen van patiënten in ziekenhuizen, het volgen van activa 
in een magazijn, navigatie in grote gebouwen, beveiligde toe-
gang voor kantoren, etc.
Tijdens het seminar wordt een inleiding gegeven op de IEEE-
standaard achter de nieuwe High Rate Pulse (HRP) UWB en 
hoe frames worden geconfigureerd. Ook geeft hij een inlei-
dingen over hoe de UWB-applicatie meetnauwkeurigheden 
op centimetersniveau kan bereiken en waarom de nieuwste 
UWB-applicatie een hoog beveiligingsniveau heeft op basis 
van codering.

 Medische Elektronica
Dit seminar dat gehouden wordt op dinsdagmiddag 28 sep-
tember gaat in op de ontwikkeling, regelgeving en productie 
van medische elektronica en de diverse toepassingsgebieden. 
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van medische elek-
tronica, zoals de versnelde ontwikkeling en productie van 
medische apparatuur om Covid-19 tegen te gaan, notified 
bodies en de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen 
(MDR).

Het seminarprogramma informeert beursbezoekers over de 
ontwikkeling en productie van medische elektronica en de 
daarbij behorende toepassingsgebieden. Ook wordt uitge-
breid stilgestaan bij alle voorwaarden en normeringen die om 
de hoek komen kijken bij de productie van medische appara-
tuur.
Nu al is bekend dat de volgende firma's één van de lezingen 
zullen verzorgen: Arcobel, Schurter, Telerex, 3T, Heynen en 
Capable.

 5G/ Telecom
Woensdagmiddag 29 september is het ruim baan voor 5G. 
De komst hiervan heeft gezorgd voor een grote toename van 
de bandbreedte en maakt nieuwe applicaties mogelijk. Deze 
nieuwe applicaties en 5G in het algemeen zijn nog volop in 
ontwikkeling. Een belangrijk doel is dat 5G een grote rol gaat 
spelen bij industriële toepassingen. Wat gaat 5G hierin bete-
kenen op korte- en lange termijn en welke user cases zijn er 
reeds? Ook is een mogelijk onderwerp het testen en meten 
van de 5G-infrastructuur.

 Test & Measurement of the future 
'Test & Measurement of the future' is één van de seminars 
die donderdagochtend 30 september gehouden wordt. Zeven 
sprekers nemen u mee langs verschillende onderwerpen van 
de test- en meetwereld. Zo kunt u lezingen verwachten van 
CN Rood, Acal BFI, 3T, EEMC Accelonix, Tooltronics en 
MASER Engeneering.
Namens Tooltronics zal Marcel Wiechmann van Hikmicro de 
lezing See the world in a new way houden. Dit is een lezing 
waarin hij het gaat hebben over alternatieve inspectiemetho-
den voor PCB's. Wanneer er door de printbanen van een net 
geproduceerde PCB een elektrische stroom wordt gevoerd, 
ontstaat er warmte. Met een thermische camera kunnen we 
hier naar gaan kijken. Fabricagefouten worden nu zichtbaar 
door het opgenomen beeld te vergelijken met het thermische 
beeld van een print zonder fouten. Daar waar het warmtepa-
troon anders is, zit er een fout in de print.
Kees Revenberg van MASER Engineering zal de lezing 
'Development of a new stress test system for Power Electronics 
components and modules' geven. Dit is een lezing over de 
belangrijkere rol die is weggelegd voor vermogenselektronica 
in hoog volume markten. MASER Engineering heeft voor 
deze markt een nieuw stress test systeem ontwikkeld. In hun 
presentatie gaan ze hier dieper op in. Zo laten ze u de sys-
teemeisen zien, het prototype en de eerste test resultaten. Ook 
wordt al een blik gegeven over toekomstige uitbreidingsmoge-
lijkheden naar andere segmenten van vermogenselektronica.

En meer
Wat er allemaal nog meer op de beurs te beleven is, valt te 
lezen op de site van het evenement. Hou die site dan ook de 
komende maanden in de gaten.             •
Electronics & Applications 2021
https://fhi.nl/eabeurs/

COLUMN

Daar krijg ik energie van
Dat is een uitspraak die je vaak mensen hoort doen. Als 
je werkt, dan vinden we het gewoon fijn als we er ener-
gie van krijgen. Het klinkt concreet, maar het is natuur-
lijk ook wollig. In mijn persoonlijke geval krijg ik heel 
veel energie van mooie reacties van bezoekers aan een 
event. Als zij de presentaties en de onderlinge contac-
ten gewaardeerd hebben en dat aan ons (als organisatie) 
laten merken, dan is dat concreet.

Als ik ergens geen energie van krijg, dan is het de ener-
gietransitie. Alle plannen, subsidies en politieke dis-
cussies lijken nooit echt concreet te worden. Nu ik dit 
opschrijf, realiseer ik me dat het natuurlijk niet helemaal 
waar is. Er gebeuren wel degelijk concrete dingen, maar 
dat zijn in mijn ogen nog beperkte initiatieven. We zijn 
zeker van goede wil en maken dat praktisch in veel acti-
viteiten. Om met Bob de Bouwer te spreken: Reduce, 
Reuse, Recycle.

Mijn frustratie zit dus niet bij de zaken die wel plaatsvin-
den, maar bij het woud van plannen die vooral zorgen 
voor het kappen van bossen, om het op papier te krijgen. 
Ik krijg ook jeuk van populaire uitspraken die gewoon 
om een nuance vragen. Technici die kennis hebben om 
die nuance aan te brengen, komen dan vaak over als kri-
tisch, cynisch of doemdenker. Bij deze wil ik dat beeld 
herstellen (ha ha ha): technici willen problemen oplos-
sen.

Dus als je het politiek gezien kan gebruiken om te zeg-
gen ‘We gaan van het gas af!’ dan is het goed te weten dat 
er technisch nog wel wat moet gebeuren. Woonwijken, 
mobiliteit, industriële productie en de energie in het 
algemeen hebben nog steeds een sterke behoefte aan olie 
en gas. Als je op waterstof wil rijden, moet er heel wat 
gebeuren in de wetgeving, handhaving en technische 
installaties.

Als wij ons allemaal (en dus niet alleen een meisje uit 
Scandinavië) realiseren, dat wij op een andere manier 
onze energie mogelijk moeten maken, dan is consistent 
beleid gewenst. Die plannen hoeven niet zo omvangrijk 
te zijn. Zet de infrastructuur (een toekomst bestendig 
energienet) op, maak de financiering zo simpel moge-
lijk en maak met elkaar een eenduidig systeem, waarin 
bedrijfsketens hun verantwoordelijkheid kunnen pak-
ken. Gebruik dan ook technici om met experimenten de 
kansen te nuanceren.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

28 SEPTEMBER ochtend  Internet of Things & IIoT

    Obsolescence management / life cycle management

  middag   Software Design

    Medische Elektronica

29 SEPTEMBER ochtend  Elektronicaproductie (Smart Industry & machine to machine communication)

    Energie / Energietransitie

    Industrial Design

  middag  Wetgeving voor elektronica producten: het systeem rond de CE-markering

    5G / Telecom

30 SEPTEMBER ochtend  Hardware Design (voor productie)

    Test & Measurement of the future

  middag  Applications

Tabel 1. Overzicht van alle lezingen
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De LinkIQ controleert kabelprestaties met behulp van frequentiegebaseerde 
metingen. Daarnaast identificeert men snel en eenvoudig netwerkproblemen 
en valideert men de configuratie van de dichtstbijzijnde switch, zonder extra 
apparatuur. Andere functies van deze gebruiksvriendelijke kabel- en netwerktester 
zijn analoge en digitale toonverwerking, Port Blink, 802.1x-verificatie, externe 
kabel-identifiers en de mogelijkheid om resultaten te beheren via LinkWare PC.

De Fluke Networks LinkIQ:  
kabel- en netwerktester in één

Alle voordelen van de Fluke Networks LinkIQ  
op een rij:

 complete kabeltester en storingzoeker in één apparaat
 controleert kabelprestaties tot 10 GB/s
 ondersteunt bij het oplossen van netwerkproblemen
 gebruiksvriendelijk en eenvoudig als een smartphone
 direct uit voorraad leverbaar bij Havé-Digitap

Kabels testen op prestatievereisten
De LinkIQ meet kabellengtes tot 305 m en geeft de afstand 
weer tot storingen, zoals onderbrekingen, kortsluitin-
gen en niet-afgesloten kabels. De kabelprestatietest van de 
LinkIQ kwalificeert de kabelbandbreedte van 10BASE-T tot 
10GBASE-T (10 Mb/s tot 10 Gb/s).

Het gebruik van metingen op basis van IEEE-normen zorgt 
ervoor dat geteste verbindingen voldoen aan de prestatieve-
reisten. Dit in tegenstelling tot transmissietesters, die alleen 
bewijzen dat de specifieke testapparaten via de verbinding 
kunnen communiceren.

Eenvoudige integratie van PoE-systemen
Om de PoE-installatie en het storingzoeken te ver-
eenvoudigen, geeft de LinkIQ de paren weer waar 
stroom wordt geleverd, inclusief de verschillende 
vermogensniveaus en paren voor ‘dual signature’-
implementaties. Door de verbinding daadwerkelijk 
te belasten zorgt de LinkIQ ervoor dat de gead-
verteerde hoeveelheid stroom daadwerkelijk wordt 
geleverd via de kabelinfrastructuur.

Testresultaten opslaan en exporteren
De LinkIQ biedt opslagruimte voor 1000 testre-
sultaten met unieke eigen namen, zodat men deze 
eenvoudig weer oproept. Testnamen en -nummers 
worden na het opslaan automatisch verhoogd waar-
door u tijd bespaart bij het op volgorde testen van 
kabels.

Met behulp van de meegeleverde rapportagesoft-
ware LinkWare exporteert men eenvoudig testge-
gevens naar een PC. Deze software ondersteunt een 

groot aantal testers tot 20 jaar terug en heeft tien-
duizenden actieve gebruikers. Gebruik LinkWare 
om de resultaten op te slaan en PDF-rapporten te 
genereren.

Direct uit voorraad leverbaar
De LinkIQ is direct uit voorraad leverbaar bij 
Havé-Digitap, specialist op het gebied van test- en 
meetinstrumenten. Naast een ruim assortiment 
van topmerken op het gebied van elektrotechniek, 
biedt het bedrijf technische ondersteuning, trainin-
gen en reparatieservice. Voorraadartikelen die men 
op werkdagen voor 14:30 uur bestelt via telefoon, 
mail of onze webshop, worden nog dezelfde dag 
verwerkt.              •
Bestel direct: www.have-digitap.nl/PID4557

Havé-Digitap
(0184) 642 343
www.have-digitap.nl

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

De Toughbook S1-tablet is een stijlvol 
en robuust Android-tablet voor mobiele 
werknemers. De tablet met een scherm 
van 7 inch is gemakkelijk te gebruiken 
met één hand, aanpasbaar voor een ver-
scheidenheid aan taken en krachtig en 
sterk genoeg om ook op de meest inten-
sieve werkdagen te blijven presteren. Dit 
maakt de tablet uitermate geschikt voor 
technici die productielijnen controleren, 
monteurs die inspecties en onderhoud uit-
voeren of monteurs op de bouwplaats. De 
Toughbook S1-tablet is ergonomisch ont-
worpen en licht van gewicht (426 g), en 

past met of zonder handband gemakkelijk 
in één hand, hetgeen langdurig gebruik 
mogelijk maakt. In alle weersomstandig-
heden is het uitstekend leesbare display 
gemakkelijk te gebruiken dankzij een hel-
derheid van maximaal 500 cd/m2 en de 
verbeterde antireflectietechnologie, die 
zelfs in het felste zonlicht zorgt voor een 
uitstekende leesbaarheid. Het apparaat is 
dankzij zijn flexibiliteit inzetbaar voor de 
verschillende behoeften van mobiele mede-
werkers en kan optioneel worden uitgerust 
met een configureerbare gadget-poort met 
een barcodelezer of een extra USB-poort. 

Een 13MP-camera aan de achterzijde met 
flitslicht en een 5MP-camera aan de voor-
zijde zijn ideale features voor het vastleg-
gen van beelden om bij rapporten te voe-
gen en voor videogesprekken met collega’s. 
De tablet is uitgerust met een eenvoudige 
klik- en schakelmodus voor het verwis-
selen van batterijen. Hierdoor hoeft de 
gebruiker zijn werk niet te onderbreken, 
het apparaat uit te schakelen of panelen te 
verwijderen om de batterijen te verwisse-
len. Dankzij de krachtige batterij kan het 
apparaat tot 14 uur werken op één batte-
rijlading.               •

Panasonic Benelux
(073) 640 25 76
www.toughbook.eu

http://aesensors.nl
http://eurocircuits.nl
http://have-digitap.nl
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Of het nu gaat om doseersystemen, transport-
banden, vulsystemen of etiketteertechniek – 
op al deze plekken bevindt zich plaatmetaal 
dat is blootgesteld aan wrijving en slijtage. 
Om de levensduur van metalen componenten 
te verlengen, heeft Igus een nieuw coatingma-
teriaal ontwikkeld. Het opgespoten IC-05 
tribo-polymeer beschermt gevoelige en kleine 
lagerpunten alsmede glij-oppervlakken. Het 
is goedgekeurd voor gebruik in de voedsel-
industrie. Het is vandaag de dag ondenkbaar 
de levensmiddelenindustrie voor te stellen 
zonder geautomatiseerde systemen. Maar wat 
gebeurt er wanneer een fles omvalt in de vul-
lijn of een verpakking soep klem raakt in de 
glijgoot en openscheurt? Scenario's die leiden 

tot ongeplande stilstandstijd van een produc-
tielijn kosten tijd en geld. Hier is er vraag 
naar bewegende machinecomponenten met 
een lage wrijvingscoëfficiënt. Hiervoor is een 
nieuw coatingmateriaal ontwikkeld, speciaal 
voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. 
Het hoogwaardige IC-05 polymeer voldoet 
aan de FDA-vereisten en de EU10/2011-
regelgeving. Door de blauwe kleur is het 
materiaal optisch detecteerbaar. Het zorgt 
voor een significante reductie van de wrij-
vingscoëfficient van de gecoate onderdelen en 
verhoogt de levensduur en de beschikbaarheid 
van de apparatuur. Smeermiddelen kunnen 
achterwege worden gelaten. Het poedermate-
riaal kan door de gebruiker of door Igus op de 

gewenste componenten worden gespoten, in 
laagdiktes van 60 tot 120 µm.              •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Poedercoating voor levensmiddelentechnologieVoedingen voor  
algemeen gebruik

Het meet- en testportfolio van Farnell is uit-
gebreid met de NGA100-serie voedingen, 
die deel uitmaken van het Essentials Portfolio 
van Rohde & Schwarz. Met intuïtieve hand-
matige en eenvoudige computergestuurde 
bediening kan de NGA100-serie worden 
gebruikt als labvoeding voor R&D, product-
tests, reparatie en opleiding. Rackmontage 
behoort ook tot de mogelijkheden. De 
NGA100-serie is een gebruiksvriendelijke 
reeks voedingen op instapniveau voor alge-
meen gebruik. De serie biedt een stabiele 
uitgangsspanning, een laag ruisniveau en een 
lineaire topologie, en is ondergebracht in een 
compacte behuizing. Geavanceerde beveili-
gingsfuncties zorgen ervoor dat aangesloten 
apparaten en de stroomvoorziening veilig 
blijven. De channel fusion-functie maakt 
het mogelijk het spannings- en stroombereik 
uit te breiden door de geïsoleerde uitgangen 
in serie te schakelen voor hogere spanningen 
of parallel voor hogere uitgangsstromen.     •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Formaldehyde-sensor
 
De SFA30 van Sensirion is een sensor voor 
het meten van formaldehyde in zeer lage con-
centraties. De innovatieve SFA30 is gebaseerd 
op een electrochemische cel in combinatie 
met een onboard vochtigheids- en tempera-
tuursensor en een geavanceerd algoritme. De 
sensor is ontwikkeld voor gebruik in indoor 
luchtkwaliteits-monitoren en ventilatiesyste-
men. Formaldehyde komt geleidelijk vrij uit 
meubels, bouwmaterialen, verf en andere coa-
tings. Het is een schadelijk en kankerverwek-
kend gas dat aandoeningen zoals het ‘sick buil-
ding syndrome’ veroorzaakt; symptomen zijn 
hoofdpijn, oog-, neus- en keelproblemen, con-
centratieverlies en vermoeidheid. De SFA30 is 
gebaseerd op een amperometrisch elektroche-
misch werkingsprincipe. Hij biedt ongeëve-
naarde sensorprestaties dankzij een ultralage 
kruisgevoeligheid voor andere VOC’s. De 
ingebouwde vochtigheids- en temperatuur-
sensor zorgt voor een volledig temperatuur- 
en vochtigheidsgecompenseerde en af fabriek 
gekalibreerde formaldehyde-meetwaarde in 
ppb. De SFA30 is uitgerust met een selecteer-
bare digitale UART- en I2C-interface.            •

BMF Systemparts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

http://inrato.com
http://www.lemo.com/nl
http://vierpool.nl
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De compacte reflectie-fotomicrosensor 
(PMS) van Omron heeft een detectieafstand 
van 3...4 mm, en is als SMD-component 
uitermate geschikt voor toepassingen zoals 
3D-printers, miniprinters, e-locks en indus-
triële automatiseringssystemen. De Omron 

EE-SY1201 meet slechts 3 x 4 x 2 mm, maar 
biedt toch een maximale detectieafstand van 
3 mm. Typische toepassingen zijn detectie 
van de papierdoorvoor in miniprinters, de 
rotatie van pennen of cilinders in e-locks, 
detectie van de mediadoorvoer in snijma-
chines en filamentrotatie in 3D-printers. 
Andere toepassingen zijn onder meer indus-
triële automatiseringssystemen en camera’s. 
Voor toepassingen die een kortere detectie-
afstand van slechts 0,5 mm vereisen, levert 
Omron de EE-SY1200.              •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Miniatuur reflectie-fotomicrosensor
Van het merk Miromico introduceert 
Avnet Silica de FMLR-8x-x-STLx LoRa 
IoT-modules die een volledig compatibele 
Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0-stack uit-
voeren met behulp van de 2,4-GHz SX1280 
LoRa-transceiver van Semtech. De oplossing 

vereist geen extra BLE 5.0-device. De oplos-
sing is bestemd voor IoT-applicaties zoals 
track&trace, gebouwautomatisering, con-
structiebewaking, mijnbouw, landbouw, tele-
metrie, datalogging op afstand enzovoort. De 
modules zijn gebaseerd op de LoRa 2,4 GHz-
technologie van Semtech en bieden een firm-
wareplatform waarmee meerdere draadloze 
protocollen op dezelfde microcontroller kun-
nen worden uitgevoerd, hier LoRa en BLE 
5.0. De combinatie van beide technologieën 
in dezelfde draadloze module is een krachtige 
nieuwe technologie. Het maakt inbedrijfstel-
ling, configuratie, lokale gegevensbewaking of 
firmware-updates van IoT-apparaten mogelijk 
met behulp van smartphones, tablets, autona-
vigatiesystemen of andere iOS- of Android-
apparaten. Na het initialisatieproces voert 
het LoRa 2,4GHz-langeafstandstoepassingen 
overal ter wereld uit. Voor dergelijke gebruiks-
scenario's met twee protocollen vereisen stan-
daard IoT-apparaten meestal de integratie van 
afzonderlijke en dure BLE-chipsets om ver-
binding te maken met mobiele telefoons.      •
Avnet Silica
(076) 572 27 00
www.silica.com

LoRa-transceivermodules

2D machine vision 
plus deep learning
Voor kwaliteitscontroles en classificatieproces-
sen volstaat doorgaans een standaard machine 
vision-oplossing. Maar hoe gaat dat als het 
product zeer divers en moeilijk te onderschei-
den is? Hoe zorgt men er bijvoorbeeld voor dat 
een 2D-visionsysteem pinda’s van hazelnoten 
onderscheidt? En hoe ziet het systeem of een 
koekje een hoekje mist of juist goed gebak-
ken is? Intelligent Inspection van Sick vormt 
een krachtige, op deep learning gebaseerde 
oplossing voor complexe kwaliteitsinspecties 
en selecties. Met Intelligent Inspection maakt 
Sick het mogelijk om op relatief eenvoudige 
wijze een simpele SMART-camera nog slim-
mer te maken. Via een deep learning-training 
op het krachtige Sick-cloudserver-park creëert 
men de algoritmes voor een snelle modelana-
lyse, waarna ze in de SMART-camera worden 
geladen. Intelligent Inspection is gebaseerd 
op Sick AppSpace. Daarmee is de app niet 
alleen eenvoudig inzetbaar als plug in-tool 
voor standaardkwaliteitsinspecties en selec-
ties; ontwikkelaars kunnen de applicatie ook 
aanpassen aan individuele behoeften. Sick 
rolt de applicatie stap voor stap uit. Om te 
beginnen voor de deep learning 2D-SMART-
camera Inspector P62x. Uiteindelijk komt 
Intelligent Inspection beschikbaar voor alle 
SMART-camera’s en combinaties van Sensor 
Integration Machines en compacte strea-
mingcamera’s.                •

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

http://elincom.nl
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Datapunten in een context
(Of: “Met de juiste data een aangename omgeving creëren”)

Vraagt u zich ook wel eens af ‘wanneer is nu iets informatie’? Bij veel van wat we dagelijks 
door zowel de oude als de nieuwe media door de strot geduwd krijgen, vraag ik me dat regel-
matig af. Zomaar wat voorbeelden: ‘Het CO2 gehalte in de lucht is van 316ppm in 1959 
naar 409ppm in 2021 toegenomen’ of ‘Johan Derksen stopt met televisie maken’.
Zoals we weten zijn we gewoon onderscheid aan het maken tussen data en informatie. Data 
zijn te beschouwen als brokjes gegevens, de temperatuur is 25° Celsius, de hoogte is 3.12m of 
(voor de scherpslijpers onder ons) 90-60-90cm. Informatie is niets anders dan een verzame-
ling van data in een context.
Het grappige is dat we soms data en informatie door elkaar halen. Neem nu de uitspraak ‘de 
temperatuur in de woonkamer is 25°C. Is dit nu data of informatie?
Mensen die wat kouwelijk zijn, zoals ik, zullen denken ‘lekker warm!’. Voor anderen zal al 
snel een associatie met een sauna op komen.

Als we er iets wetenschappelijker naar kijken komen er al snel vragen. Is de temperatuur 
homogeen verdeeld? Of op welke hoogte is deze temperatuur gemeten?
Zoals u al wel vermoed zult hebben is een simpel ‘de temperatuur van de woonkamer’ niets 
meer dan een datapunt (temperatuur) en een locatie (woonkamer) en een tijdstip (nu), een 
impliciete afleiding van de zin.

Informatie ontstaat zodra meerdere datapunten samengevoegd worden en er een context aan 
gegeven wordt.

Gaan we terug naar ons voorbeeld dan is het eenvoudig in te zien dat de uitspraak over het 
CO2 gehalte in de lucht informatie is. Een tweetal datapunten is samengenomen en er is een 
context, een toename in een tijdsduur, toegevoegd.
Voor de volledigheid kunnen we nog wat data punten toevoegen zoals de maximum toe-
laatbare waarde binnen een klaslokaal (1500ppm) of de MAC (Maximaal Aanvaarde 
Concentratie) waarde (5000ppm) of dodelijkheid (20000ppm).
Enig speuren op de (Engelstalige) Wiki leert dat wij per ademteug ongeveer 20ml CO2 
uitstoten, dus als je niet ventileert kan het in een slecht geventileerde ruimte snel benauwd 
worden en als je geen maatregelen neemt zelfs dodelijk. Een van de problemen waar beman-
ningen van onderzeeërs mee worstelen. Zuurstof toevoegen helpt niet als je het CO2 gehalte 
in de lucht niet terug brengt, dan wordt je langzaam vergiftigd.

Dan ons andere voorbeeld ‘Johan Derksen stopt met televisie maken’. Wat denkt u? Data of 
informatie?
Met bovenstaand als gegeven kunnen we ons de vraag stellen: is het een datapunt of zijn het 
datapunten in een context?
Laten we de zin eens fileren. Het gaat over een persoon, in dezelfde lijn zou het net zo goed 
over een temperatuur kunnen gaan. Daarmee lijkt het verdacht veel op een datapunt. Dan 
het stoppen met televisie maken, dit lijkt op een binaire variabele (0 of 1, ja of nee). Als we 
deze lijn doorzetten is ‘televisie maken’ een ‘eenheid’ vergelijkbaar met °C als eenheid van 
temperatuur.
De nieuwskop ‘Johan Derksen stopt met televisie maken’ is dus data en dat klopt dan ook 
wel weer met wat er daarna volgt in de media, een uitgebreide uitleg, oprakelen van het ver-
leden en duiden van de toekomst. 

Voor mij persoonlijk allemaal speculatief en zinloos, geef mij maar de temperatuur van de 
woonkamer of de tuin door, dan plaats ik die zelf wel in de juiste context. Dat geeft me de 
informatie waarmee ik me kan kleden zodat het aangenaam is.

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Voor het gezamenlijk uitvoeren van een 
Proof of Concept (PoC) om een systeem 
van een fabriek op afstand te kunnen bestu-
ren, heeft Yokogawa een overeenkomst gete-
kend met NTT DOCOMO. Hierbij zal 
gebruik worden gemaakt van 5G, de Cloud, 
Artificial Intelligence en andere technolo-
gieën. De PoC omvat het gebruik van cloud-
gebaseerde Yokogawa Artificial Intelligence 
(AI) voor fabrieksbesturing en een 
5G-communicatiemodule. Een eerste opstel-
ling is gemonteerd op een systeem die het 
waterniveau van drie tanks op afstand regelt. 
De test is bedoeld om aan te tonen hoe eenvou-
dig bedrijven in de chemische, olie- en andere 
procesindustrieën hun bestaande systemen 
kunnen aanpassen door gebruik te maken van 
geavanceerde 5G-autonome regelapparatuur 
met de nieuwste cloud-gebaseerde AI. Om in 
de toekomst autonome besturing in fabrieken 
te realiseren, zal Yokogawa samenwerken met 
DOCOMO om deze technologie te verifië-
ren en te optimaliseren. De PoC onderzoekt 
of deze uitdaging kan worden opgelost door 
gebruik te maken van DOCOMO's snelle 
5G-communicatienetwerk met grote capa-
citeit en lage latency, de DOCOMO Open 
Innovation Cloud en Multi-access Edge 
Computing. Yokogawa heeft al een proef 
afgerond met een autonoom besturingssys-

teem op basis van haar eigen AI-technologie 
dat met succes het waterpeil in een niveau-
regelsysteem met drie tanks controleerde. Op 
basis van diepgaande kennis van fabrieksbe-
sturings- en operationele technologie, IT en 
industrie, helpt Yokogawa klanten in de pro-
cesindustrie bij het visualiseren van kwesties 
die elk gebied van hun bedrijfsactiviteiten 
beïnvloeden, het optimaliseren van hun acti-
viteiten en daarmee het creëren van nieuwe 
waarde en het ondersteunen van groei. In deze 
PoC werkt Yokogawa samen met DOCOMO 
om nieuwe waarde te creëren en bij te dragen 
aan de ontwikkeling van niet alleen de proces-
industrie, maar ook alle andere industrieën.  •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

Fabrieken op afstand besturen

Om de toenemende focus op digitale produc-
tie en IoT te ondersteunen, heeft Mitsubishi 
Electric zijn SCADA-productlijn voor de 
EMEA-markten uitgebreid met twee nieuwe 
softwaresystemen voor systeembewaking 
en procescontrole. Deze producten met de 
naam ‘GENESIS64’ zijn een aanvulling op 
de bestaande ‘MAPS’ SCADA-software. De 
nieuwe reeks komt tegemoet aan de groei-
ende verscheidenheid aan wensen op het 
gebied van IoT en dekt een breed scala aan 
toepassingen, van monitoring en controle 

van kleine productielijnen tot multi-site 
monitoring en business intelligence (BI) voor 
fabrieksbrede systemen, procesautomatise-
ring, alsmede automatisering van gebouwen 
en energievoorzieningen. De ‘GENESIS64 
Basic SCADA’ is instapsoftware met essen-
tiële functies voor kleine productielijnen. 
De ‘GENESIS64 Advanced Application 
Server’ is een uitgebreide SCADA-suite voor 
grootschalige monitoring van fabrieken, 
gebouwen en energiebedrijven. Voor klan-
ten die op zoek zijn naar oplossingen voor 
omvangrijke systeemapplicaties kan met de 
‘GENESIS64 Advanced Application Server’ 
een serverloos systeem worden gecreëerd. 
Dit vergemakkelijkt de realisatie van redun-
dante systemen voor meerdere locaties of 
andere veilige, grootschalige systemen.        •
Mitsubishi Electric Benelux
(0297) 250 350
www.mitsubishielectric.nl

SCADA-productlijn uitgebreid

In het programma van Amphenol LTW is 
een uitgebreide reeks ventilatieconnectoren 
of vents opgenomen. Deze worden gebruikt 
in afgesloten behuizingen en zorgen ervoor 
dat luchtdrukverschillen binnen en buiten 
de behuizing vereffend worden. De vents 
zijn uitgerust met een ademend membraan 
dat ervoor zorgt dat lucht wel de behuizing 
in en uit kan, maar vocht niet. Door (bij-
voorbeeld) het opwarmen en afkoelen van 
elektronica ontstaat er een drukverschil bin-
nen en buiten de behuizing. Door die druk 
kan de waterdichtheid van een dekselafslui-
ting worden ondermijnd en kan er vocht 
binnendringen. Bij de vents kan men kiezen 
uit hydrofobe (waterafstotende) en oleofobe 
(vet/olieafstotende) membranen maar er is 
ook keuze in het ademend vermogen van de 
ventilatieconnectoren. De vents zijn uitge-

voerd in metaal-, roestvaststaal of kunststof 
en verkrijgbaar als M12-of M6-varianten. 
Typische applicaties zijn elektronische 
apparatuur in vochtige omgevingen, zoals 
outdoor-meetsensoren, LED-verlichting, 
besturingen in de voedselindustrie, CCTV, 
elektronica voor marine toepassingen en 
elektrische voertuigen.                •

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

Ventilatieconnectoren
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Oplossingen voor de spoorwegmarkt en de industrie vereisen uiterst betrouwbare 
technologische concepten. De ODX-6000 is een driefase DC/AC-inverter die leverbaar is in 
varianten voor 6000, 4500, 3000 en 1300 VA. De DC/AC-inverters van Premium zijn uiterst 
compact en garanderen zeer hoge nauwkeurigheid, prestaties, veiligheid en uiteraard ook 
strikte naleving van de regelgeving. 

Driefase-inverter voor 6000 W

 productnieuws

De ODX-6000-reeks bestaat uit zuivere sinusom-
vormers met meerdere input/output-spanningscom-
binaties. Er kunnen tot 5 units parallel aangesloten 
worden om zo een vermogen tot 30 kW te realise-
ren. De ODX-6000 omvormers maken gebruik van 
siliciumcarbide MOSFET’s, wat een hoge vermo-
gensdichtheid en een efficiëntie tot 94,3% biedt. 
De inverter kan werken bij hoge omgevingstem-

peraturen en hoog uitgangsvermogen. De ODX-
6000 is uitgerust met piekstroombescherming, 
onmisbaar om de halfgeleiders zelfs bij kortsluiting 
te beschermen. Hij beschikt ook over een uitscha-
kelfunctie voor onderspanning aan de ingang. Hoge 
isolatie, instelbare parameters via RS-232 en CAN-
bus en alarmfuncties maken de ODX-6000 tot een 
betrouwbare en dynamische oplossing.            •

Elipse NV
+32 3354 5180
www.elipse.eu

De KEL-DPZ-CLICK van ICOTEK is ver-
krijgbaar voor de standaard metrische uit-

sparingen M25, M32, M40, M50 en M63. 
Afhankelijk van de gekozen uitvoering kun-
nen tot 78 kabels door één uitsparing worden 
geleid. Hiermee biedt de KEL-DPZ-CLICK 
uiterst ruimtebesparende en compacte kabel-
doorvoer. Met de compacte, vlakke en hybride 
KEL-DPZ-CLICK-producten kunnen 
kabels in schakelkastbehuizingen, systemen 
en machines zonder stekkers worden geleid. 
Afhankelijk van het installatietype beschikt 
de KEL-DPZ-CLICK over de gecertificeerde 
beschermingsklassen IP65, IP66 en IP68, 

RINA, HL3, ECOLAB en nog veel meer. 
Bovendien heeft de nieuwe kabeldoorvoer-
plaat twee verschillende montagemogelijkhe-
den. Zo kan de KEL-DPZ-CLICK worden 
bevestigd met een contramoer (wanddikte tot 
11mm) of door hem vast te klikken (wand-
dikte 1...2,5 mm). Indien wordt gekozen 
voor de installatie door vastklikken kunnen 
de CLICK-systemen vanaf de voorzijde wor-
den geïnstalleerd zonder dat de kabeldoorvoer 
vanaf de achterzijde hoeft te worden vastge-
zet. Het installatietype kan door de gebruiker 

zelf worden bepaald, in overeenstemming 
met de vereiste IP-beschermingsklasse. Met 
het nieuwe CLICK-systeem kunnen op elk 
moment eenvoudig aanpassings- en onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Met de klikmontage is het mogelijk om in 
slechts 5 seconden een goede kabeldoorvoer 
te realiseren.               •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

Kabeldoorvoer met klikmontage

Voor het detecteren van met koolstofvezel ver-
sterkt polymeer heeft Turck inductieve senso-
ren ontwikkeld. De sensorserie, waarvoor 
octrooi is aangevraagd, detecteert zowel kool-
stofvezels als geperste CFRP-onderdelen. Het 
is gebaseerd op geavanceerde uprox-technolo-
gie en biedt daarom zeer grote schakelafstan-
den en maximale montageflexibiliteit - zoals 
nodig is voor fabrikanten van auto’s, wind-
turbines of sportapparatuur en hun toeleve-
ranciers. In vergelijking met eerder gebruikte 
oplossingen op dit gebied bieden de nieuwe 
sensoren de volgende voordelen: ten eerste 

zijn ze minder gevoelig voor vervuiling dan 
optische of capacitieve sensoren, en ten tweede 
zijn ze aanzienlijk goedkoper dan ultrasone 
sensoren. De sensoren zijn verkrijgbaar in 
drie uitvoeringen: in een RVS M18-behuizing 
voor schroefmontage en als rechthoekige vari-
anten met een hoogte van 20 mm (QR20) of 
40 mm (CK40). De beschermingsklasse IP68 
en een uitgebreid temperatuurbereik van 0 
°C tot +100 °C garanderen een betrouwbaar 
gebruik van de sensoren. Ze worden geleverd 
met PNP-omschakelcontacten met een M12-
connector.                •

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

Inductieve sensoren voor koolstofvezel IoT-module
De LE910S1-module is het nieuwste lid 
van de xE910-modulefamilie van Telit. Hij 
is ideaal voor IoT-toepassingen die data- en 
spraakoverdracht nodig hebben, inclusief 
apparaten die volledige mobiliteit vereisen 
in de groot-Europese regio en de meeste 
Aziatische landen. Hiervoor hoeft slechts 
één model op voorraad te worden gehouden. 
LTE Cat 1 werkt met een enkele antenne en 
is een beproefde en nu wijdverbreide kosten-
effectieve oplossing voor IoT-applicaties die 
nog steeds een concreet migratiepad nodig 
hebben, weg van legacy 2G- en 3G-cellulaire 
technologieën. Cat 1 is qua ontwerpcom-
plexiteit en kosten vergelijkbaar met oude 
standaarden die langzaam verdwijnen, terwijl 
Cat M1 en NB-IoT nog steeds beter presteren 
dan Cat M1 en NB-IoT op het gebied van 
datasnelheid, latentie, mobiliteit en spraak-
ondersteuning. Bijzonder is ook de full LTE 
Cat1-module met structureel 40% lagere 
kosten door een nieuw toegepaste chipset. De 
LE910S1 is pincompatibel met de xE910-
productfamilie en ondersteunt 2G-fallback, 
verbindt apparaten in afgelegen gebieden die 
nog geen mobiele LPWA-dekking hebben en 
biedt 2G-spraakondersteuning als aanvulling 
op Voice over LTE (VoLTE). In de LE910S1 
is optioneel een multi-constellatie GNSS-
ontvanger geïntegreerd, waardoor de module 
een mobiele en satellietoplossing wordt, ide-
aal voor compacte tracking-apparatuur.        •

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

http://b3industrie.nl
http://sensors.nl
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Het portfolio van iden-
tificatieoplossingen van 
Pepperl+Fuchs is uitgebreid 
met de IUT-F190-B40 
UHF RFID Reader, die een 

geïntegreerde industriële Ethernet-interface 
en REST API bezit. Met behulp van deze 
interfacetechnologie kan de IUT-F190-B40, 
die ontworpen is voor middelgrote detec-
tiebereiken, snel en eenvoudig geïntegreerd 
worden in OT- en IT-systemen. Zo vormt de 
lezer een aantrekkelijke oplossing voor pro-
ductiecontrole en -monitoring, track&trace-
toepassingen en andere Industry 4.0-toe-
passingen in de sector van industriële 
automatisering. De IUT-F190-B40 biedt 
dezelfde voordelen als de andere oplos-
singen uit de F190-productfamilie van 
Pepperl+Fuchs. De robuuste gegoten behui-
zing heeft beschermingsgraad IP67 en het 
brede temperatuurbereik maken de reader 
zelfs geschikt voor gebruik in bijzonder 

uitdagende industriële omgevingen. Deze 
oplossing heeft dankzij de UHF RFID-
technologie een grote reikwijdte (tot 6 m) 
en een hoge detectiesnelheid, en ondersteunt 
ook multi-tag lezen. Met een emissie van 
1000 mW ERP en een behuizing van slechts 
114 x 112 x 63 mm mag de IUT-F190-B40 
gezien worden. De UHF Reader kan via de 
REST API-interface volledig geparametri-
seerd en bediend worden. Daarnaast kan 
de geïntegreerde webinterface van de IUT-
F190-B40 ingezet worden voor de parame-
trering en inbedrijfstelling.             •
Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Krachtige UHF lees-/schrijfkop

Voor transportsystemen (rollenbanen) heeft 
Leuze een innovatieve sensorset ontwikkeld 
waarbij detectie van onderaf plaatsvindt, zoals 
bij palletdetectie. Gebruikers ontvangen een 
compleet en bedrijfsklaar systeem, omdat de 
systeemleveranciers de montagebeugels al in 
de fabriek monteren. Dit bespaart gebruikers 
tijd en kosten tijdens de ingebruikname van 
transportlijnen. De speciale montagebeugel 
voor de sensoren uit de 25C-serie maakt mon-
tage en fijnafstelling van de sensoren overbo-
dig. De eerste montage en fijnafstelling kun-
nen zodoende vooraf plaatsvinden. Gebruikers 
kunnen onmiddellijk na de installatie van 
het transportsysteem met de werkzaamheden 
beginnen. De innovatieve montagebeugels 
zijn zo ontworpen dat ze perfect passen bij 
de 25C-sensorserie. De fabrikant van trans-

portsystemen integreert de 
sensoren met behulp van de 
nieuwe montagebeugel in het 
binnenste van de transportin-
stallatie. Stof- en vuilpreventie 
is ingebouwd waardoor veel 
minder reiniging en onder-
houd nodig is. Deze oplos-
sing vergt minder reiniging 
en onderhoud dan systemen 
die op klassieke retroreflec-
tieve optische sensoren zijn 
gebaseerd. Bovendien profite-
ren gebruikers van de speciale 
omgevingslichtconfiguratie 
van de sensoren: de modellen 
van de 25C-serie zijn onge-
voelig voor hoogfrequente 

Sensorset voor rollenbanen

LED-verlichting in productie- of logistieke 
gebouwen. Dankzij hun detectievermogen en 
functiereserve herkennen de sensoren boven-
dien betrouwbaar verschillende pallettypes.    •
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

Aan het HMI-portfolio van Sigmatek is 
een intelligent 7-inch ETT764 multitouch-
paneel toegevoegd. Het wordt gekenmerkt 
door een robuust ontwerp met een zwart 
geanodiseerd aluminium frame (IP65-
front). Met afmetingen van 191 x 128 x 33 
mm en een gewicht van slechts 600 gram is 

deze HMI een lichtgewicht met een geringe 
inbouwdiepte. De vier core’s van de krachtige 
EDGE3 Technology-processor (4 x 1,6 GHz) 
zijn op elkaar afgestemd voor vloeiende (web-)
visualisatie en zorgen daarmee voor een opti-
male gebruikerservaring. Met 2 GB DDR4 
RAM en 8 GB eMMC is er veel geheugen-
ruimte beschikbaar. Het breedbeeldpaneel 
heeft een 7-inch TFT-kleurendisplay met een 
resolutie van 1024 x 600 pixels. Dankzij het 
capacitieve multitouch-scherm is de bedie-
ning vergelijkbaar met het gebruik van een 
smartphone, inclusief intuïtieve gebaren 
zoals zoomen en vegen. Met 2x Gigabit-
Ethernet (10/100/1000), 2x USB 2.0 Type 
A, 1x USB 2.0 Type Mini-B OTG en 1x 
microSD kaarthouder (SD 3.0) bezit de ETT 

7-inch multitouch-aanraakscherm

Meetinstrument voor oppervlakteweerstand

764 de benodigde interfa-
ces en ondersteunt hij 
OPC UA-communicatie. 
Daarnaast heeft de ventila-
torloze HMI twee vrij pro-
grammeerbare status-LED's 
aan de voorkant. Met de 
objectgeoriënteerde HMI-
tools Lasal Screen en Lasal 
Visu Designer kunnen een-
voudig en flexibel uitge-
breide toepassingen worden 
gecreëerd.                 •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Een hoge oppervlakteweerstand geeft aan dat 
het materiaal meer isolerend is. Daar staat 
tegenover dat hierdoor de opbouw van stati-
sche elektriciteit op niet-metalen materialen 
hoger kan zijn en tot gevaarlijke situaties kan 
leiden, waardoor het testen van de weerstand 
van oppervlaktematerialen, vooral in poten-
tieel explosieve gebieden en levensreddende 
omgevingen, essentieel is. Super-megohm-
meters zoals de Hioki SM7110 bieden een 
zeer groot weerstandsbereik en gebruiks-
vriendelijke features en functies om te helpen 
bij deze belangrijke toepassing. Volgens de 
IEC-norm 60079-0 moet de oppervlakte-
weerstand worden getest van apparatuur met 

niet-metalen behuizingen. 
De test wordt uitgevoerd op 
delen van de behuizing of 
op een proefstuk in overeen-
stemming met de opgegeven 
afmetingen. Het testob-
ject dient minimaal 24 uur 
geconditioneerd te worden 
bij 23 °C en 50% relatieve 
vochtigheid en tevens getest 
onder dezelfde omgevings-
condities. Tussen twee elek-
troden wordt gedurende 65 
seconden een spanning van 
500 V aangelegd. Vervolgens 

wordt de oppervlakteweerstand gemeten. De 
typische waarde van de oppervlakteweerstand 
ligt tussen 106 en 1012 Ω.                            •

CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

http://micro-epsilon.com/scan
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Het assortiment hoogwaardige sensorpro-
ducten van Farnell is uitgebreid met de 
SN-GCJA5, een nieuwe fijnstof-lasersensor 
van Panasonic. Ontworpen als antwoord 
op de toenemende wereldwijde bezorgd-
heid over de luchtkwaliteit binnenshuis, is 

de SN-GCJA5 een ideale 
oplossing voor de bewaking 
van de luchtkwaliteit, voor 
airconditioners, gebouwau-
tomatisering, smart homes, 
luchtreinigers, IoT-apparaten 
en test-, meet- en milieu-
monitoring-applicaties. De 
lasersensor is voorzien van 
een innovatieve optische sen-
sor die een betrouwbare wer-
king bij een lange levensduur 
garandeert, waarbij deel-
tjes zo klein als 0,3 µm nog 

nauwkeurig worden gedetecteerd. Dankzij de 
geavanceerde laserverstrooiingstechnologie 
kan de sensor snel reageren bij het detecte-
ren van rook, fijnstof en andere ongewenste 
gevaarlijke verontreinigingen. Met afme-
tingen van slechts 37x37x12 mm kan de 
SN-GCJA5 eenvoudig worden geïntegreerd 
in een breed scala aan luchtkwaliteit-monito-
ringapparatuur. De sensor biedt ongecompli-
ceerde I2C- en UART-connectiviteit.            •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Fijnstof-lasersensor

Van de Duitse leverancier Kübler introduceert 
Duranmatic een nieuwe generatie Industrial 
Ethernet-encoders, die technisch en mecha-
nisch verschilt van bestaande veldbus-enco-
ders. Dankzij het nieuwe technische platform 
kunnen de Sendix F58 Profinet IO-encoders 
ook worden geïntegreerd in PROFIdrive- en 
PROFIenergy-netwerken. De nieuwe gene-
ratie heeft bovendien een gewijzigde (lagere) 
behuizing. Met de Profinet IO-, RT- en 
IRT-interfaces voldoen de nieuwe Sendix 
F58-encoders aan actuele gebruikerswensen 

en kunnen daardoor in veel toepassingen 
worden geïntegreerd. De isochrone modus is 
beschikbaar voor harde real-time netwerken 
met klokcycli <1 ms. De Sendix-encoders 
zijn gebaseerd op het nieuwste encoderpro-
fiel (v4.2) en ondersteunen dus alle Profinet-
functies. Het PROFIdrive-profiel biedt inter-
operabiliteit tussen een grote verscheidenheid 
aan besturings- en aandrijffabrikanten, terwijl 
met PROFIenergy optimalisatie en/of verla-
ging van het energieverbruik gerealiseerd kan 
worden.                 •

Industriële Ethernet-encoders

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

Het portfolio van common-
mode smoorspoelen van 
Würth Elektronik is uit-
gebreid met twee nieuwe 
modellen. De through-hole 
WE-FCLP voor common-
mode en differential-mode 
onderdrukking, en de SMD 
common-mode smoorspoel 
WE-CMDC voor datalij-
nen en laagspanning. De 
WE-FCLP is met een maxi-
male hoogte van 14,5 mm 
compact, maar heeft deson-
danks een zelfinductie tot 

100 mH. Hij kan common-mode interferen-
tie tot 85 dB onderdrukken en kan dankzij de 
hoge lekinductie niet alleen worden gebruikt 
voor common-mode onderdrukking maar ook 
voor differential-mode onderdrukking. De 
WE-FCLP is geschikt voor toepassingen zoals 
netgevoede LED-drivers, elektronische voor-
schakelapparaten, schakelende voedingen en 
netfilters. De WE-CMDC is een AEC-Q200 
Grade 1 gekwalificeerde common-mode 
smoorspoel voor datalijnen. Met afmetingen 
van 11 × 12 × 6 mm is ook dit model erg com-
pact. De smoorspoel heeft een stroombelast-
baarheid tot 8 A en is verkrijgbaar met hoge 
impedanties van 700, 1000 en 1500 ohm. 

Naast data- en signaallijnen is hij geschikt 
voor DC-laagspanningsvoedingen en DC/
DC-converters.                •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Common-mode smoorspoelen
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