
Datacommunicatie
Deze switches en rou-
ters kunnen met een 
eenvoudige configu-
ratie-tool op afstand 
worden beheerd en 
desgewenst aan een 
cybersecurity-check worden onderworpen

Sensoren
Deze reeks op afstand 
via LoRa uitleesbare 
sensoren bestaat 
inmiddels uit negen 
modellen; alle model-
len springen zeer zuinig 
om met energie
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LiDAR-systeem met 2020-visie
Twee nieuwe IC’s zorgen er voor dat een LiDAR-sensor 
veel nauwkeuriger wordt 6

Datacommunicatie
Dankzij de uitgebreide 
functionaliteit van 
deze ComBricks is het 
mogelijk om indus-
triële netwerken tot 
en met de allerlaatste 
component te monitoren

12

Geheugen en opslag voor IIoT
DRAM of Flash-memory, wel type kies je voor een IIoT-applicatie

DC/DC-converters met meerdere uitgangen
Wanneer de eisen niet zo hoog zijn, kan een standaard buck-converter 

snel en gemakkelijk een tweede spanning leveren

Sensoren, meetsystemen en appendages

http://www.pilz.nl
https://www.marktechnical.nl
https://www.top-electronics.com
http://www.adelco.nl
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Waarom die 
onderkin?
Begin dit jaar had slechts een select gezel-
schap gehoord van de videodienst Zoom 
en nu zoemt het overal. Niet alleen het 
onderwijs Zoomt, maar ook de maandag-
morgenvergadering, de bespreking met 
de makelaar, de cabaret of muziekvoor-
stelling en zelfs de meditatiesessie van de 
lokale Mindfulness coach Zoomt over het 
internet.

Doordat elke doorsnee laptop een inge-
bouwde camera en microfoon heeft, 
wordt het iedereen wel heel erg gemak-
kelijk gemaakt. Wat jammer is dat er 
veelal niet kritisch gekeken wordt naar 
het beeld dat men verstuurt. Wanneer het 
video-bellen gebruikt wordt om virtueel 
bij oma op bezoek te gaan, dan is daar 
niets mis mee, maar helaas zien we ook bij 
serieus beeldmateriaal zoals bij webinars, 
livestreams en B2B-YouTube-filmpjes 
dramatisch slechte uitingen. Vroeger, 
toen we het moesten doen met een web-
cam met een hele lage resolutie, was dat 
geen probleem. Nu zelfs de camera in 
de laptop HD-beelden kan opnemen, 
wordt ook menige onsmakelijke onder-
kin haarscherp doorgestuurd, iets dat 
niet nodig hoeft te zijn. Goede filmpjes 
en video-uitingen maken, is niet ingewik-
keld. Elke moderne iPad of iPhone heeft 
een camera aan boord die goede video’s 
kan maken. De iPad heeft zelfs standaard 
een compleet video-editing-programma 
aan boord waarmee heel gemakkelijk een 
heel behoorlijk filmpje gemaakt kan wor-
den. Een muziekstandaard uit de kring-
loopwinkel om de iPad op te zetten, een 
mooie achtergrond en geen saai bureau of 
rommelige woonkamer, veel lampen om 
alles goed uit te lichten en u komt een 
heel eind met het maken van een video 
die wel het aanzien waard is. Vergeet daar-
bij niet te experimenteren met het geluid. 
De ingebouwde microfoon in een iPad is 
niet onaardig, maar het kan beter door de 
microfoon van uw ‘oortjes’ te gebruiken.

Ergo, weg met de camera in de laptop, 
weg met de onderkinnen en slechte video-
beelden die de kwaliteit van uw onderne-
ming alleen maar onderuit halen. Het kan 
echt anders.

Ewout de Ruiter

Whitepaper: van IoT naar SoS
In maart 2019 publiceerde de ARTEMIS 
Industry Association een rapport over het 
belang van embedded intelligence: trends 
en uitdagingen voor de EU in een geglo-
baliseerde wereld. In 2020 valt deze eer ten 
beurt aan het werk dat door Paolo Azzoni 
van Eurotech over het Internet of Things 
(IoT) en System(s) of Systems (SoS) wordt 
gecoördineerd, als een van de thema's van 
de Startegic Research Agenda. IoT/SoS ver-
tegenwoordigen een cruciale technologie 
(enabler) voor digitalisering en voor het 
Europese digitale tijdperk. IoT is werkelijk-
heid geworden dankzij een concrete reeks 
enablers die deel uitmaken van de Electronics 
Component Systems-waardeketen. IoT/SoS 
vertegenwoordigen de grootste 'subketen' 
binnen de ECS-waardeketen. De marktstu-

die (en dan met name de trends), de beoorde-
ling van de resultaten en van de investeringen 
van eerdere projecten maken het mogelijk 
te verduidelijken waar moet worden geïn-
vesteerd in onderzoek en innovatie, waar 
belemmeringen moeten worden verwijderd 
en oplossingen moeten worden geboden die 
de IoT-ontwikkeling versnellen. Last but 
not least: vooral onder de onvermijdelijke 
veranderingen in economie en samenleving 
die het post-Covid 19-tijdperk met zich mee 
zal brengen, zal het IoT/SoS snel een groter 
belang krijgen dat valide onderzoek, imple-
mentatie en controle vereist.                •
ARTEMIS Industry Association
www.artemis-ia.eu/publication/down-
load/artemis-iotsos-whitepaper.pdf

Diverse experts voorspellen dat de introductie van 5G de basis 
zal vormen voor de vierde industriële revolutie – Industrie 4.0 
– waarin alles verbonden, in processen gegoten en gedigitali-
seerd is. Om optimaal van 5G te profiteren zal de hardware 
daaraan moeten worden aangepast. Hoe brengt 5G de gebrui-
ker naar het volgende niveau? De 5G-technologie is in staat 
verbeterde of extreme mobiele breedband (eMBB) te leveren 
tot 20 Gbps – 10 keer sneller dan 4G LTE. 5G biedt ook 
een veel hogere betrouwbaarheid en een lagere latentie (een 
tiende van 4G LTE), wat essentieel is voor critical Machine 
Type Communication (cMTC), dat wordt gebruikt voor de 
bediening op afstand van productieafdelingen, fabrieken en 
andere industriële besturingssystemen. De connectiviteit 

springt ook naar een ander niveau met massive Machine Type 
Communication (mMTC), waardoor 1 miljoen verbindingen/
km2 (10 keer meer dan 4G LTE) mogelijk zijn. Tot slot bie-
den 5G-netwerken meer flexibiliteit dankzij ‘network slicing’. 
Dit houdt in dat een fysiek netwerk kan worden opgedeeld 
in meerdere virtuele netwerken en de operator de juiste 'slice' 
kan gebruiken, afhankelijk van de vereisten van het gebruiks-
scenario. Een andere voordeel is dat bedrijven deze flexibili-
teit kunnen gebruiken om hun eigen privé 5G-netwerken op 
te zetten.                                •
Panasonic Mobile Solutions Business
https://nl.business.panasonic.be/mobile-solutions/

Staat 5G aan de wieg van Industry 4.0?

De Apex-RS is de derde elektrische superbike gemaakt door het 
studententeam Electric Superbike Twente – wendbaarder, mooier 
en vooral sneller dan ooit tevoren. De volledig elektrisch aange-
dreven racemotor zal het gaan opnemen tegen concurrerende stu-
dententeams van diverse universiteiten in binnen-en buitenland. 

Elektrische superbike
De motorfiets is in minder 
dan acht maanden ontwor-
pen en gebouwd. Tijdens de 
coronacrisis heeft het team 
de productie ondanks de 
maatregelen kunnen voort-
zetten en de superbike kun-
nen voltooien. De Apex-RS 
beschikt over 160 pk waar-
mee hij sneller dan 250 km/u 
zal gaan. Om van 0 naar 100 
km/u te acceleren, heeft de 
motor minder dan 3 secon-
den nodig. Het batterijpak-
ket heeft een capaciteit van 
13,2 kWh en bestaat uit 495 
cellen. Het team heeft veel 
aandacht besteed aan de vei-
ligheid en betrouwbaarheid 
van het batterijpakket. Het 

team heeft veel innovaties doorgevoerd in 
het ontwerp van de Apex-RS. De tand-
wielenkast verbonden aan de elektromo-
tor maakt nu structureel deel uit van het 
frame. Dit betekent dat de tandwielenkast 
alle krachten en schokken kan opvangen. 
Dit vereiste complexe simulaties en geavan-
ceerde productietechnieken. Het ontwerp 
van het frame is eenvoudiger en efficiënter 
door deze innovatie. De veiligheid van het 
batterijpakket is ook verbeterd. De batterij-
cellen zijn op een geheel nieuwe manier aan 
elkaar verbonden waardoor er geen kabel-
tjes tussen de cellen meer nodig zijn. Een 
’impact resistant casing’ om het batterijpak-
ket heen, is ook nieuw. Het vangt een klap 
bij een eventuele crash goed op.                •
Electric Superbike Twente
https://electricsuperbiketwente.nl/

http://inrato.com
https://inspectora.nl
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Vakbeurs World of 
Technology & Science 
verplaatst naar 2021

De vakbeurzen World of Technology & 
Science en Industrial Processing worden ver-
plaatst naar 2021. FHI, de organiserende 
brancheorganisatie, heeft deze beslissing 
genomen samen met haar partners; de vereni-
gingen Machevo & Bulk en FEDA.

World of Technology & Science en Industrial 
Processing 2020 zouden plaatsvinden van 
dinsdag 29 september t/m vrijdag 2 oktober 
2020 in de Jaarbeurs Utrecht. Volgens FHI 
geeft het besluit om WoTS te verplaatsen naar 
2021 duidelijkheid aan alle exposanten en 
bezoekers van de beurs.

FHI geeft aan om in de komende maanden 
alle mogelijke opties voor het najaar van 2021 
te onderzoeken. “Hierbij is het ons doel om 
voor exposanten en bezoekers een fijne beurs 
neer te zetten waar iedereen elkaar weer kan 
ontmoeten om gezamenlijk business te creë-
ren. FHI zal met haar partners, exposanten, 
bezoekers en andere belanghebbenden in 
nauw contact blijven omtrent de ontwikke-
lingen.”

Arbeidsongevallen zijn een groot probleem in veel sectoren; uit de laatste cijfers van de 
Inspectie SZW waren er 4474 ongevallen in 2019, met 69 dodelijke slachtoffers. Elk 
jaar wordt het belang van veilig werken benadrukt; toch blijkt uit verschillende bronnen 
dat er in kleine bedrijven nog opvallend meer ongevallen gebeuren dan bij grote bedrij-
ven: 67 versus 10 ongevallen per honderdduizend werknemers. Er zijn verschillende 
soorten arbeidsongevallen: niet-ernstige ongevallen waarbij een werknemer kortdurend 
arbeidsongeschikt is, maar er zijn ook ernstige ongevallen waardoor een werknemer 

ernstig gewond raakt en naar het ziekenhuis 
moet – of zelfs sterft. Uit onderzoek blijkt dat 
men meer kans op een ernstig arbeidsongeval 
loopt bij een klein tot middelgroot bedrijf. 
Het Rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 
geeft aan dat er per honderdduizend werkne-
mers respectievelijk 64 en 47 zware ongevallen 
bij kleine bedrijven en middelgrote bedrijven 
gebeuren. Grote bedrijven met meer dan 100 
werknemers doen het beter met slechts 11 
ongevallen. Deze opvallende tendens zet door 
in 2019; volgens de nieuwste cijfers van de 
Inspectie SZW gebeuren er 67 en 45 ernstige 
ongevallen per honderdduizend werknemers 
bij kleine en middelgrote bedrijven. Ook in 
2019 doen grote bedrijven het beslist beter met 
amper tien ongevallen per honderdduizend 
werknemers. Er zijn verschillende redenen 
waarom ernstige ongevallen vaker voorkomen 
bij kleine bedrijven; deze lopen van werkdruk 
tot het niet correct reageren op onverwachte 
situaties. Een van de grootste oorzaken van 
ongevallen is het gebrek aan veiligheidsbewust-
zijn. Om de veiligheid in een organisatie te ver-
beteren, moet het goede voorbeeld van bovenaf 
komen. Er moet worden geïnvesteerd en ieder-
een moet zich aan de veiligheidsregels houden 
en anderen aanspreken als dit niet gebeurt. Een 
goede manier om het gedrag van werknemers 
te beïnvloeden, is door veilig gedrag te belonen 
en door medewerkers te laten meedenken en 
potentieel gevaarlijke situaties te laten aange-
ven. Wanneer alles goed loopt, is het belangrijk 
om resultaten te vieren. Posters ophangen of 
trakteren op gebak doet het altijd goed.          •
VGMBOX
(040) 720 08 55
www.vca-cursus.com/vgmbox.nl

Grotere bedrijven leven veiligheidsregels beter 
na dan kleine bedrijven

Opleidingsbedrijf IW Nederland zet 
extra in op de werving van studenten voor 
installatietechniek en elektrotechniek. 
Het opleidingsbedrijf werkt momenteel 
aan plannen om intensief nieuwe studen-
ten te werven voor Beroeps Begeleidende 

Studenten gezocht!

De overgang naar nieuwe vijfde-gene-
ratie netwerken (5G) zal van invloed 
zijn op hoe we smartphones en veel 
andere apparaten gebruiken. Denk aan 
een wereld waarin niet alleen mensen 
met elkaar verbonden zijn, maar alles 
met elkaar verbonden is: auto's die met 
elkaar in gesprek zijn om ongelukken te 
voorkomen; artsen die met de persoon-
lijke medische hulpmiddelen van hun 
patiënten converseren... Het draadloze 
5G-netwerk belooft ons leven te verande-
ren met talloze nieuwe mogelijkheden. Er 
is geen gebrek aan speculatie met betrek-
king tot de komst van 5G, maar wat is 

het nou eigenlijk precies? In een poging 
om een antwoord op deze vraag te geven, 
heeft element14 Community een nieuw 
e-boek gepubliceerd: "What You Need To 
Know About 5G". Dit e-boek is bedoeld 
voor iedereen die meer wil weten over 5G. 
Het behandelt de basisconcepten en de 
ontwikkeling van 1G naar 5G, geeft een 
vergelijking tussen verschillende genera-
ties cellulaire technologie en behandelt 
potentiële 5G-toepassingen. Leden van 
de element14 Community kunnen het 
volledige e-boek gratis downloaden van:

Nieuw e-boek: "What You Need To Know About 5G"

Leerwegtrajecten (BBL) in de installatie-
branche. Dit gebeurt met online instru-
menten om jongeren kennis te laten maken 
met het technisch vakonderwijs. Ook zijn 
er plannen in de maak om open dagen te 
organiseren waarin jongeren corona-veilig 
kennis kunnen maken met het techniekon-
derwijs en de vakdocenten. IW Nederland 
zet ook alle zeilen bij om ervoor te zorgen 
dat zittende BBL’ers door de coronacri-
sis niet gehinderd worden hun opleiding 
af te ronden. Ook moet hun baangarantie 
behouden blijven. Na elke crisis is er name-

lijk weer grote vraag naar installatie- en 
elektromonteurs. De post-corona economie 
zal bovendien nieuwe kansen bieden voor 
bestaande technologie en innovaties. Men 
kan daarbij denken aan geavanceerde kli-
maattechnologie die het binnenklimaat in 
gebouwen schoon en veilig houdt. Zodra 
de coronacrisis voorbij is, zal de vraag naar 
gekwalificeerde installatiemonteurs razend-
snel toenemen.              •
IW-Nederland
https://iwnederland.nl

www.element14.com/community/community/publications/ebooks       •

http://hpsindustrial.nl
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De komende editie van de Installatie 
& Elektro Vakbeurs, die gepland stond 
op 8, 9 en 10 september 2020 in 
Evenementenhal Hardenberg, wordt 
verplaatst naar 24, 25 en 26 november 
2020. De corona-maatregelen die de 
Nederlandse overheid momenteel oplegt 
met betrekking tot evenementen houden 
in dat deze tot 1 september niet door 
mogen gaan. 
www.installatie-elektro-hardenberg.nl

De Britse kabelspecialist Volex en de 
Schurter-groep kunnen terugblikken 
op een lange en bijzonder succesvolle 
samenwerking. Deze is nu naar een 
hoger niveau getild in de vorm van een 
‘licentie- en distributie-contract’. Naast 
het distribueren van Volex-producten 
kan Schurter nu ook eigen producten 
onder het V-Lock label ontwikkelen en 
op de markt brengen.
www.schurter.com

In zijn nieuwe catalogus 2020 – 2021 
presenteert Faulhaber op ruim 650 
pagina’s zijn hoogontwikkelde minia-
tuur- en microaandrijftechnologie – het 
meest volledige portfolio dat wereldwijd 
bij één leverancier te krijgen is. De 
catalogus is natuurlijk beschikbaar in 
elektronisch formaat als ePaper of PDF. 
www.faulhaber.com

Inrego en IVL Svenska Miljöinstitutet 
brengen een nieuw databasemodel uit 
om de milieubesparing te berekenen 
bij hergebruik van IT-apparatuur. Het 
model kan gratis worden gebruikt door 
iedereen die geïnteresseerd is in het 
berekenen van milieubesparingen bij 
hergebruik van IT-apparatuur. Het doel 
is om een nieuwe norm te creëren voor 
de hele sector en om de inkoop en het 
wegdoen van IT-apparatuur voor bedrij-
ven en organisaties te vereenvoudigen. 
www.inrego.com

Het Conrad Sourcing Platform is 
uitgebreid met nog meer producten 
van Phoenix Contact, zodat zakelijke 
klanten zoveel mogelijk componenten 
voor hun automatiseringsoplossingen 
van één en dezelfde fabrikant kunnen 
krijgen. PLCnext Technology, de series 
Uno, Trio en Quint power-voedingen en 
twee Industrial Ethernet-switches van 
Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar bij 
Conrad Electronic. 
www.conrad.nl

Althen Sensors & Controls BV heeft 
met sensorproducent Opkon een dis-
tributieovereenkomst getekend voor 
de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Scandinavië. Opkon is 
producent van hoogwaardige lineaire en 
roterende potentiometers en produceert 
al haar producten in Turkije. 
www.althensensors.com/nl

Veiligheidslekken in Thunderbolt
Een masterstudent van de TU/e heeft cruciale fouten ontdekt in de 
beveiliging van Thunderbolt, een populaire technologie die is ontwik-
keld door Intel en Apple om snel gegevens van en naar een computer 
over te brengen. Het onderzoek toont aan dat een hacker eenvoudig de 
beveiliging kan omzeilen die Intel heeft ingesteld om kwaadaardige aan-
vallen te voorkomen. De kwetsbaarheden treffen miljoenen computers en 
laptops. Intel heeft tot nu toe geen effectieve oplossing geboden voor deze 
apparaten. Gebruikers van Thunderbolt wordt daarom aangeraden om 
deze functionaliteit uit te zetten. Thunderbolt is een computerpoort voor 
snelle gegevensoverdracht tussen een PC of laptop en andere apparaten, 
zoals een externe harde schijf. De technologie is wereldwijd te vinden in 
honderden miljoenen apparaten. Bijna elke nieuwe laptop en desktop-
computer sinds 2011 is met Thunderbolt uitgerust. De poort is te her-
kennen aan het kleine symbool van een bliksemschicht. Intel beweert dat 
de toegang via Thunderbolt wordt beschermd door middel van crypto-
grafie, om te voorkomen dat hackers zich ongeoorloofd toegang verschaf-
fen tot een computer. Deze bescherming blijkt echter uiterst eenvoudig 
te omzeilen. Het onderzoeksteam van de TU/e heeft contact opgeno-
men met Intel om de bevindingen met hen te delen. Het bedrijf heeft 
de kwetsbaarheden bevestigd. Helaas is de enige oplossing die Intel tot 
dusver biedt Kernel DMA Protection. Deze functie biedt bescherming 
tegen een aantal van de kwetsbaarheden in Thunderbolt, maar is pas 
sinds 2019 beschikbaar en dan ook nog maar op een beperkt aantal PC's 
en laptops. Bovendien vereist Kernel DMA hardware-ondersteuning, 
zodat het niet achteraf op oudere systemen kan worden geïnstalleerd. 
Elk Thunderbolt-geactiveerd systeem dat voor 2019 is geproduceerd en 
het merendeel van de systemen van na die datum krijgt dus geen patch 

of update. Gebruikers van PC's en laptops wordt 
daarom aangeraden om Spycheck te downloaden, 
een aan de TU Eindhoven ontwikkelde tool die 
controleert of een apparaat kwetsbaar is. Spycheck 
leidt gebruikers naar aanbevelingen hoe ze hun sys-
teem kunnen beschermen. Een van die oplossin-
gen is het volledig uitschakelen van Thunderbolt 
in de BIOS-instellingen. Nadere informatie is te 
vinden op https://thunderspy.io/, https://youtu.
be/7uvSZA1F9os en www.wired.com/story/thun-
derspy-thunderbolt-evil-maid-hacking/                 •
TU Eindhoven
www.tue.nl

Schneider Electric organiseert een reeks 
interessante online-trainingen voor instal-
lateurs, distributeurs, adviseur, paneelbou-
wers, systeemintegratoren en industriële 

eindgebruikers. Deze trainingen kunnen 
tijdelijk kosteloos worden bijgewoond. 
Zo zijn er trainingen over energiema-
nagement, slimme laadinfrastructuur, 
energiedistributie-ontwerp en cybersecu-
rity. Geïnteresseerden kunnen een PDF-
brochure downloaden van www.se.com/
nl/nl/about-us/press/local/2020/webinars-
building.jsp. Aanmelding is mogelijk via 
de links in dat document. De trainingen 
in meer detail: maandag 15 juni 14:00 
tot 15:00 slimme gebouwen met domo-

tica; dinsdag 16 juni 14:00 tot 15:00 uur 
cybersecurity & energiedistributie; vrijdag 
19 juni 10:30 tot 11:30 uur digitale servi-
ces; dinsdag 23 juni 14:00 tot 15:00 uur 
vlambooggevaar; woensdag 24 juni 10:00 
tot 11:00 uur NEN4010, normen rondom 
zonnepanelen; dinsdag 30 juni 10:00 tot 
11:00 uur energierichtingbeveiliging.       •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

Online-trainingen

https://www.telerex-europe.com
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Component voor hogere nauwkeurigheid

LiDAR-systeem met 2020-visie

Na een zware werkweek krijg je dat fantastische vrijdagavondgevoel als je 
achterover leunt en naar de grote wedstrijd kijkt op je onlangs gekochte, 
75-inch 4K UHD-tv wanneer je plotseling beseft dat je je bril op kantoor 
hebt achtergelaten. Op dat moment besef je opeens dat het geen zin heeft 
om een tv te hebben met het beste beeld ter wereld als je het niet goed kunt 
zien. In zekere zin lijdt lichtdetectie- en afstandstechnologie, beter bekend 
als LiDAR die momenteel wordt gebruikt in veel geavanceerde rijhulpsys-
temen (afbeelding 1) en die de toekomstige ontwikkeling van autonome 
voertuigen zal ondersteunen, aan dezelfde beperkingen als het menselijk 
gezichtsvermogen.

LiDAR IC’s voor auto’s
Hoewel er veel onderzoek en ontwikkeling wordt ondernomen om de 
optische front-end te verbeteren, is de kwaliteit van het beeld dat een 
LiDAR-systeem van zijn omgeving produceert evenzeer afhankelijk van de 
prestaties van de back-end-ontvanger-elektronica. Twee van de kritische 
componenten in de ontvangstsignaalketen zijn de transimpedantieverster-
ker (TIA) en de comparator. In dit artikel bekijken we de belangrijkste 
functionele vereisten voor deze onderdelen voordat we naar de nieuwe 
TIA- en comparator-IC’s gaan kijken, die zijn ontworpen om een zeer 
hoog nauwkeurigheidsniveau te bieden aan toekomstige LiDAR-systemen.

Hoe LiDAR werkt
Een vereenvoudigd blokschema van een LiDAR-systeem wordt getoond 
in afbeelding 2. Licht dat wordt uitgezonden door een multidimensionale 
laserstraal wordt teruggekaatst door een invallend object en gedetecteerd 
met behulp van een fotodetector (of lawinefotodiode). De uitgangsstroom 
van de detector wordt omgezet in een differentieel spanningssignaal met 
behulp van een TIA en vervolgens wordt een comparator gebruikt om aan 
te geven dat het gereflecteerde signaal met succes is gedetecteerd (door een 

vooraf ingestelde drempel te overschrijden). Omdat de lichtsnelheid con-
stant is, kan de vertraging tussen verzonden en ontvangen lichtsignalen 
(vliegtijd) worden gemeten en berekend door de MCU (soms met behulp 
van een speciale signaalverwerkings-IC). In plaats van de comparator kan 
ook een ADC gebruikt worden. Hiermee kan niet alleen gekeken worden 
of het terug komende signaal een vooraf ingestelde drempel overschrijdt, 
maar kan ook uit de signaalsterkte informatie gehaald worden over het 
oppervlak dat het licht heeft teruggekaatst. De toegepaste ADC moet wel 
heel erg snel kunnen werken, want verderop zult u lezen dat tijdvertraging 
niet gewenst is voor een nauwkeurige meting.

Een TIA selecteren
De prestaties van de TIA in de signaalketen van de ontvanger zijn cruciaal 
voor de algehele werking van het systeem. Om obstakels (vast of bewegend) 
te detecteren, is een bandbreedte nodig die breed genoeg is om alle details 
in verschillende wegomstandigheden vast te leggen. Door een hogere 
bandbreedte kunnen meer pixels worden verkregen, wat bijdraagt aan een 
betere resolutie op afstand. De TIA moet de laagst mogelijke ruis hebben 
om misinterpretaties over langere afstanden te voorkomen. Selecteerbare 
versterking zorgt voor een groter dynamisch bereik van de ingangsstroom 
(waardoor de noodzaak voor een andere versterkingstrap later in de sig-
naalketen wordt geëlimineerd). Het IC moet ook bestand zijn tegen hoge 
ingangsstromen wanneer er veel licht op de fotodiode valt. Daarna moet hij 
zich snel weer weten te herstellen naar een normaal ingangssignaal. 
Aangezien het optische front-end van een LiDAR-systeem een aanzienlijke 
hoeveelheid stroom verbruikt, zou het idealiter mogelijk moeten zijn om 
de TIA in de energiebesparende modus te plaatsen wanneer het kanaal niet 
in gebruik is. 
De TIA’s in afbeelding 3 zijn speciaal ontworpen om aan deze criteria te 
voldoen. Met bandbreedtes van 160 MHz (MAX40661) en 490 MHz 

In de LiDAR-ontvangstketen zijn de transimpedantieversterker (TIA) en de comparator kritische elementen. De nauwkeurigheid 

van het totale systeem is namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdvertraging in de onderdelen die in deze 

functieblokken gebruikt worden. De nieuwe TIA- en comparator-IC’s van Maxim laten zien dat de nauwkeurigheid van Advanced 

Driver Assistance Systems (ADAS) die LiDAR-technologie gebruiken aanzienlijk is te verbeteren.
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(MAX40660), kunnen ze ingangsstroompulsen 
versterken met een pulsbreedte van slechts enkele 
nanoseconden, wat een grotere resolutie oplevert. 
Met een ruisgetal van 2,1 pA√Hz verdwijnen kleine 
signalen niet zo snel beneden het ruisniveau. Slecht 
reflecterende objecten of objecten ver weg kunnen 
hierdoor beter gedetecteerd worden. Het dynami-
sche bereik kan worden aangepast met behulp van 
twee selecteerbare transimpedantiewaarden van 
25 kΩ en 50 kΩ, waardoor de noodzaak van een 
volgende versterkingsfase mogelijk wordt geëlimi-
neerd. 
Beide IC’s zijn robuust genoeg om ingangsstromen 
tot 2 A gedurende 10 ns te weerstaan en hebben een 
snelle hersteltijd van de overbelastingsstroom van 
slechts 2 ns (tot 100 mA). Wanneer ze niet worden 
gebruikt, kunnen ze in een energiezuinige modus 
worden geplaatst en verbruiken ze slechts 26 mW. 
Zowel de MAX40661 als de MAX40660 
zijn AEC-Q100-gekwalificeerd en hun 
FMEDA-resultaten zijn beschikbaar om ASIL-
conformiteitsberekeningen op systeemniveau te 
ondersteunen. Ze zijn verkrijgbaar in een 3 mm x 3 
mm TDFN-behuizing met tien aansluitingen waar-
door ze een uitstekende keuze zijn voor LiDAR-
toepassingen in de auto-industrie.

Een comparator kiezen
Bij LiDAR wordt de tijd gemeten die de lichtpuls 
er over doet om van de laser naar het object en weer 
terug te gaan. Deze tijd gedeeld door twee is de tijd 
die wordt gebruikt samen met de lichtsnelheid om 
de afstand te bepalen. Nu is de lichtsnelheid heel 
hoog en is dus de tijd dat de lichtpuls nodig heeft 
om heen en weer te gaan heel kort. Enige tijdvertra-
ging in met name de comparator kan daarbij leiden 
tot problemen met de resolutie. Het interval tussen 
de pulsen van de laser mag immers niet korter zijn 
dan de tijdvertraging in het systeem. Een grote ver-
traging zorgt er daarbij voor dat de resolutie van de 
LiDAR lager wordt, hetgeen bij het toepassen van 
deze technologie in een zelfrijdende auto er voor 
zorgt dat de snelheid niet hoog mag zijn.

Naast de vaste tijdvertraging is er ook een niet 
constante tijdvertraging die o.a. wordt veroorzaakt 
door inwendige capaciteiten. Deze niet constante 
vertraging levert een meetfout op die door de snel-
heid van het licht van 300.000 km/s als heel snel 
heel groot kan zijn. Een variatie in de vertraging 
van 1,6 ns levert zo een meetfout op van 24 cm
De nieuwe comparators MAX40025 en MAX40026 
(afbeelding 4) zijn met hun vertraging van slechts 
280 ps zeer geschikt voor LiDAR-toepassingen. 
Met een variatie in de vertraging van slechts 10 ps, 
is hierdoor de meetfout slechts 0,15 cm. De LVDS-
uitgang (low-voltage differentieel signal) helpt de 
vermogensdissipatie te minimaliseren (39,4 mW 
met een voeding van 2,7 V), terwijl het ook een 
gemakkelijke interface met veel FPGA’s en CPU’s 
mogelijk maakt. Complementaire uitgangen hel-
pen daarbij de common-mode-ruis op elke uit-
gangslijn te onderdrukken (typisch 80 dB).
De beide IC’s zijn geschikt voor een heel breed tem-
peratuurbereik van -40...+125 °C en zijn leverbaar 
in een WLP- of TDFN-behuizing (afbeelding 5).

Tot slot
De nieuwe IC’s die Maxim uitgebracht heeft, 
maken het mogelijk om goedkope en vooral kleine 
LiDAR-sensoren te maken die door hun nauwkeu-
righeid en temperatuurbereik zeer geschikt zijn als 
ogen voor een zelfrijdende auto.  Gezien hun spe-
cificaties zijn ze echter ook voor andere applicaties 
geschikt waar het gaat om een grote bandbreedte en 
weinig tijdvertraging.              •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘LiDAR-systeem met 2020-visie’

www.maximintegrated.com

Auteurs: Veronique Rozan en Michael Jackson

Afbeelding 1. Auto met ADAS.

Afbeelding 2. Blokschema van een LiDAR-systeem.

Afbeelding 3. MAX40660/MAX40661 transimpedantieversterkers 
voor auto-LiDAR.

Afbeelding 4. Snelle comparator met een vertraging van slechts 
280 ps met ultralage dispersie en LVDS-uitgangen.

Afbeelding 5. De 
MAX40025 en MAX40026 
zijn leverbaar in een 
WLP- of TDFN-behuizing 
van respectievelijk 1,218 x 
0.818 mm of 2,0 x 2,0 mm.
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AE Sensors heeft sinds een jaar een geheel zelf ontwikkelde sensorlijn met LoRa-
communicatie in het leveringspakket. Deze lijn bestaat inmiddels uit een negental 
standalone werkende sensoren die draadloos kunnen worden uitgelezen. Dat kan via 
het LoRa-netwerk van KPN, dat een landelijke dekking heeft. Het is echter ook mogelijk 
om de data lokaal te ontvangen via een zogenaamde ‘private gateway’.

Sensorfamilie met  
LoRa-communicatie uitgebreid

Groot voordeel van LoRa-communicatie is 
het geringe energiegebruik. Met twee penlite-
batterijen en eenmaal per kwartier zenden kan 
men gemakkelijk meer dan één jaar meten. 
Met D-cellen kan dit zelfs tien jaar. Ook de 
reikwijdte van 10...15 kilometer is een voor-
deel. Hieronder worden de sensortypen die 
nu met LoRa-communicatie worden gele-
verd, in ket kort beschreven. Deze sensoren 
worden alle uitgelezen via Bluetooth (BLE).

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 grondwa-
ter, kanalen, beken of rivieren.

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

AE-1-US (ultrasone afstandsmeting)
Deze sensor kan contactloos met ultrasone 
geluidsgolven afstanden meten. De com-
pacte unit is in staat om afstanden tot maxi-
maal 3500 mm te meten. De opnemer is 
ideaal voor het meten van niveaus in tanks 

of containers met afval, bulkproducten of 
andere media.

AE-Spleetmeting
De spleetmeting kan onder andere ingezet 
worden bij spleet-, crack- of scheurmetingen. 
Hierbij wordt actief bewaakt of een bestaande 
scheur of spleet niet groter wordt. Door het 
gebruik van LoRa en de energiezuinige meet-
methode is de AE-Spleetmeting bij uitstek 
geschikt voor toepassingen in de civiele tech-
niek 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-
vatten, 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 wor-
den ingezet om het niveau van allerlei vloei-
stoffen 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 zui-
nig met de batterijen omspringt. Grondwaterstand, getijdemetin-
gen en tankmetingen zijn enkele toepassingen die zich uitstekend 
lenen voor deze LoRa-interface.

AE-Luchtkwaliteitsmonitor
De AE Luchtkwaliteitmonitor LoRa monitort de kwaliteit van de 
lucht met betrekking tot temperatuur, CO, CO2 en relatieve voch-
tigheid. De sensor is bedoeld voor gebruik in woningen, kantoren, 
scholen of werkplaatsen/loodsen, etc.. Hij heeft een eigen netvoe-
ding zodat er geen batterijen nodig zijn.

AE-Gewasmonitor
De AE-Gewasmonitor Schimmel is bedoeld voor de bewaking 
van schimmelgevoelige gewassen. Hij meet op twee 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 
temperatuur. Met behulp van speciale modellen kan dan worden 
bepaald of schimmelbestrijding noodzakelijk is.

AEnclino-LoRa
Deze inclinatiesensor met een resolutie van 0,03° is bedoeld voor 
metingen aan bijvoorbeeld gebouwen, bruggen, machines, etc. Als 
extra meet deze sensor tevens de temperatuur.                             •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

AS-interface heeft zichzelf al lang bewezen 
als gebruikersvriendelijke en kostenefficiënte 
bedradingstechniek voor de industriële sec-
tor. Om de variëteit aan beschikbare com-
ponenten te verhogen en de toepassings-
mogelijkheden uit te breiden, ontwikkelde 
Pepperl+Fuchs twee nieuwe CB10-modules: 

één voor de aansluiting van 3-draadssensoren 
met interne voeding op een AS-i-netwerk, en 
een andere module met SIL 3-/PL e-certifi-
catie voor de integratie van noodknoppen in 
besturingskasten. De nieuwe versies bieden 
gebruikers nog meer flexibiliteit voor AS-i-
oplossingen en openen de deur voor nieuwe 

toepassingsgebieden, zoals in werktuigbouw-
kunde en transporttechniek. Dankzij de uit-
breiding van de CB10-moduleportfolio is 
het nu mogelijk om tot vier verlichte bestu-
ringselementen in drukknopbedieningen te 
integreren. Deze kunnen rechtstreeks in een 
AS-i-netwerk worden geïntegreerd en van 

daaruit worden bestuurd. De compactheid 
van de module zorgt voor een eenvoudige 
integratie. Als opvolger van de CB1-serie 
zijn de modules van de CB10-serie aanzien-
lijk dunner en kunnen ze gemakkelijker in 
besturingskasten worden ingebouwd. Tot 
nu toe konden enkel mechanische contac-
ten zonder voeding in een AS-i-netwerk 
worden geïntegreerd. Om 3-draadssensoren 
met eigen voeding op AS-i-netwerken aan te 
sluiten, beschikt de nieuwe module over een 
extra draad. Twee nieuwe CB10-versies wer-
den speciaal ontworpen voor noodknoppen 
met overeenkomstige veiligheidsvereisten 
gecertificeerd in overeenstemming met SIL 
3-richtlijnen en PL e-normen.              •

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

Uitbreiding CB10-portfolio

http://teleradio.nl
https://maptools.nl
http://aesensors.nl
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Precisie-hoogspanningsmeter
Met het model 4700 heeft Vitrek een 
precisie-hoogspanningsmeter in zijn assor-
timent opgenomen. Het kleuren-aanraak-
scherm van dit model maakt het gebruik 
bijzonder eenvoudig. Vitrek maakt in het 
model 4700 gebruik van DSP-technologie, 
wat bijdraagt aan een hoge resolutie en 
dito meetnauwkeurigheid, stabiliteit en 
reproduceerbaarheid. Opvallend bij het 
model 4700 is het compacte ontwerp en 
de bruikbaarheid als laboratoriuminstru-
ment. Met het model 4700 kan maximaal 
10 kV AC of DC direct worden gemeten. 
Door gebruik te maken van smartprobes 
kan het meetbereik worden uitgebreid tot 
35, 70, 100 of 140 kV. Optioneel kan een 

ISO 17025 geaccrediteerd kalibratiecerti-
ficaat worden meegeleverd.            •
TTMS BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

De lasertriangulatiesensoren optoNCDT 
1220, 1320 en 1420 van sensorspecialist 
Micro-Epsilon zetten een nieuwe standaard 
voor weg- en afstandsmetingen. Met hun 
extreem kleine lichtvlek meten de kleine, 
slimme en nauwkeurige sensoren wegen 
en afstanden, zelfs bij de kleinste compo-
nenten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt 
in automatiseringstechniek, machinebouw 
of op robots. Het nieuwste model is de 
optoNCDT 1220; deze biedt een uitste-
kende prijs-prestatieverhouding met hoge 
meetnauwkeurigheid. De lasersensor is met 
name geschikt voor weg- en afstandsme-

tingen in OEM- en serietoepassingen in de 
automatiseringstechnologie. De geminiatu-
riseerde, krachtige sensor met geïntegreerde 
controller meet weg, afstand en positie op 
tal van oppervlakken. Hij levert nauwkeu-
rige meetresultaten met een meetfrequentie 
tot 1 kHz. Dankzij de actieve oppervlakte-
compensatie is het afstandssignaal stabiel, 
ongeacht de kleur en helderheid van het 
meetobject. De sensor is 'gebruiksklaar' en 
kan zonder verdere instellingen in gebruik 
worden genomen.              •
Micro-Epsilon Benelux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Slimme miniatuur-lasersensoren

Modulaire LED-
signaaltorens
Het RS PRO-assortiment voorgemonteerde, 
voorbedrade en modulaire LED-signaaltorens 
voorziet OEM-automatiseringstechnici en 
onderhoudskopers van een kosteneffectieve 
manier om storingen van apparatuur (en 
andere statussen) visueel te signaleren. Naast 
voorgemonteerde signaaltorens omvat het 
RS PRO-assortiment afzonderlijke LED-
verlichtingselementen, zoemereenheden en 
voorbedrade basisapparaten voor torens, 
die door de gebruiker kunnen worden 
gemonteerd volgens individuele vereisten. 
Voorgemonteerde, voorbedrade RS PRO-
signaaltorens omvatten ‘elliptische’, koepel-
vormige en cilindrische torenvormige varian-
ten die zijn ontworpen om de veiligheid en 
productiviteit van regel- en automatiserings-
apparatuur te verbeteren. Ze worden geleverd 
met twee (rood en groen) of drie (rood, oranje 
en groen) LED-verlichtingsmodules en kun-
nen snel worden geïnstalleerd op voeten met 
een diameter van 100, 70 of 50 mm. Dankzij 
de voorbedrading is het eenvoudig om kleuren 
toe te wijzen aan functies en de signaaluitgang 
van afzonderlijke gekleurde modules te scha-
kelen. De opties voor het verlichtingselement 
omvatten statische of knipperende instellin-
gen en verschillende lichteffecten.                •

RS Components Nederland
(023) 516 65 55
www.rsonline.nl

https://www.modelec.nl/producten/
http://schurter.nl/inputsystems
http://prokorment.nl
http://aesensors.nl
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De overwegingen

Geheugen en opslag 
voor IIoT 
Naarmate Industrial Internet of Things (IIoT) blijft 

evolueren, neemt ook de hoeveelheid en kwaliteit van 

de gecreëerde data toe. De opslag en analyse van IIoT-

data verandert ook. Er is echter geen voorgeschreven 

gegevenshiërarchie omdat er veel gegevensbronnen en 

veel gegevens-clients zijn. Evenzo is er de hoeveelheid 

data die van vele kanten kan komen. Binnen het IIoT-

ecosysteem moeten ontwerpers dan ook overwegen 

welke geheugen- en opslagtechnologieën er in de 

IIoT-hardware moeten worden toegepast. Dynamic 

Random Access Memory (DRAM) en flash worden beide 

gebruikt vanwege verschillende factoren, waaronder 

unieke gegevenskenmerken, betrouwbaarheid voor 

24/7-gebruik, prestaties, stroomverbruik, lange 

levensduur, schaalbaarheid, robuustheid, temperatuur, 

beveiliging en kosten.

2D NAND SLC
2D NAND MLC
2D NAND TLC
3D NAND TLC
3D NAND TLC

1
2
3
3
4

100,000
3,000
300
3,000
300

Flash Type Bit(s) per cel
Geschat aantal  
programmeer/
wiscycli (P/E)

Wat voor data er moet worden opgeslagen is een belangrijke maatstaf bij het bepa-
len van het type opslagmedia dat wordt gebruikt, evenals de configuratie van het 
geheugen in het ontwerp van een IIoT-systeem. Systemen die videogegevens verza-
melen, kunnen gebruikmaken van gangbare 3D NAND-flashtechnologieën zoals 
Triple-Level cell (TLC) of Quad-Level Cell (QLC) NAND die worden gebruikt 
in verschillende soorten SSD's en SD-kaarten. Bij het vastleggen van videogege-
vens is elk stukje data niet kritisch, dus de Flash-media kunnen van consumen-
tenkwaliteit zijn. Dit zou ook gelden voor de DRAM-technologie. Voor video is 
geen DRAM van hoge kwaliteit vereist evenals Error Correction Code (ECC). 
Bij numerieke IIoT-gegevens kan dit anders zijn. Neem bijvoorbeeld een systeem 
dat temperatuurbewaking nodig heeft. Een bit dat omvalt, kan grote invloed heb-
ben. In deze situaties telt elk stukje data. Bij het gebruik van flash-geheugen moet 
dan ook goed gekeken worden naar het type en het aantal schrijf- en wiscycli om 
ervoor te zorgen dat kritieke gegevens niet verloren gaan (zie tabel 1). 

Tabel 1. Deze tabel vergelijkt de soorten beschikbare flashmedia en 
verschillende programmeer/wiscycli (P/E).
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Met betrekking tot DRAM is het de moeite waard om 
Error Correction Code te overwegen om eventuele bits-
toringsproblemen te minimaliseren. ECC-functionaliteit 
is beschikbaar in enkele DRAM’s (ECC DRAM) of in 
diverse modules.

24/7 gebruik
IIoT-systemen zijn veelal ontworpen voor langdurig con-
tinu gebruik. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
per week is niet ongebruikelijk. De hoeveelheid data die 
per dag opgeslagen moet worden, is bij het gebruik van 
flash-geheugen een belangrijke parameter voor de keuze 
welk type ingezet moet worden. Veel industriële syste-
men gebruiken bijvoorbeeld nog steeds industriële SLC 
CF-kaarten. Dit zijn zeer betrouwbare (en dure) flash-
kaarten met een classificatie van 100.000 P/E-cycli die 
oorspronkelijk waren ontworpen voor camera’s. In veel 
gevallen kunnen standaard SD-kaarten of MicroSD-
kaarten voldoen aan de IIoT-vereisten voor gegevensop-
slag.
DRAM kan daarentegen onbeperkt beschreven worden. 
Er zijn hierbij dus geen problemen met het aantal keren 
dat gegevens naar de DRAM kunnen worden geschreven 
of gelezen. De belangrijkste overweging bij het selecte-
ren van DRAM is betrouwbaarheid. Voor IIoT-systemen 
met hoge betrouwbaarheid is het wenselijk om kwaliteits-
DRAM te gebruiken. Bitstoringen zijn hiermee veelal 
kleiner dan goedkope DRAM voor consumentenapplica-
ties. Gebruik daarbij het liefst ECC-DRAM en als dat 
niet kan, geheugen uit het hogere segment om zo een 
hogere betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen.

Prestaties
Verwerking van data vindt vaak ook plaats in het IIoT-
systeem zelf. Ook dan worden er veelal hoge eisen gesteld 
aan de integriteit van de data. Daar komt echter het 
energiegebruik bij. Low Power DDR3 (LPDDR3) en 
LPDDR4-geheugen zijn dan goede geheugentypen. De 
CPU en het geheugen moeten samen worden gekozen 
om op één lijn te komen met de applicatie. De gegevens-
vereisten van vandaag zijn intensiever geworden omdat 
het verkrijgen van realtime gegevens een topprioriteit is 

geworden voor het nemen van bedrijfskritische beslissin-
gen. Bedenk wel dat IIoT-hardware-kosten sterk afhan-
kelijk kunnen zijn van het geheugen dat wordt gebruikt. 
De kosten van geheugen kunnen tussen de vijf en veertig 
procent van de totale hardware-kosten bedragen.

Stroomverbruik
Het verlagen van het energiegebruik van het systeem is 
gunstig voor het verlagen van de energiekosten en de 
warmteontwikkeling terwijl het de betrouwbaarheid van 
het systeem verhoogt. Een systeem met een laag thermisch 
vermogen maakt een compact ontwerp zonder ventila-
tor mogelijk, hetgeen een algemene eis is voor robuuste 
IIoT-toepassingen. Een populaire DRAM-oplossing is 
om LPDDR4 te gebruiken. LPDDR4 wordt gebruikt 
voor o.a. mobiele apparaten. Om energie te besparen, kan 
LPDDR4 DRAM werken met een nominale bedrijfsspan-
ning van 1,1 V. De LPDDR4-standaard ondersteunt een 
verbeterde energiebesparende lagefrequentiemodus, die 
de kloksnelheid kan verlagen voor verdere batterijbespa-
ring bij het uitvoeren van eenvoudige achtergrondtaken. 
Voor opslag worden twee veelgebruikte oplossingen 
gebruikt: UFS 2.0- of MicroSD-kaarten. UFS 2.0 is een 
embedde Multi-Media controller (eMMC) die zowel 
snel kan lezen als schrijven naar flash-geheugen en taken 
tegelijkertijd kan voltooien. Deze worden veel gebruikt 
in mobiele toepassingen om de levensduur van de bat-
terij te verlengen. Het energiegebruik van een UFS 2.0 
is ongeveer één milliwatt en minder dan 0,5 mW in de 
stand-by-mode.

Gebruiksduur
IIoT-systemen zullen over het algemeen minstens zeven tot 
tien jaar mee moeten gaan. Gedurende deze tijd moet het 
systeem niet alleen probleemloos kunnen functioneren, maar 
liefst ook zo flexibel zijn dat eisen van morgen geen probleem 
opleveren. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen aangaande 
de resolutie van foto’s en video. De afgelopen jaren is de 
resolutie explosief omhoog gegaan, hetgeen betekent dat de 
dichtheid van de geheugen- en opslagproducten aanzienlijk 
groter is geworden. Met dergelijke ontwikkelingen moet een 
IIoT-systeem ook rekening houden. Het kunnen upgraden 
van bestaande producten is dus wenselijk. Gelukkig worden 
DRAM- en flash-geheugens ook steeds groter.

Temperatuur
Het commerciële temperatuurbereik voor de meeste geheu-
gens is 0 °C tot +70 °C. Een te hoge temperatuur is één van 
de meest voorkomende oorzaken van geheugen- en opslag-
storingen. Het gebruik van geheugen- en opslagproducten 
die zijn geclassificeerd voor industriële temperaturen (-40 °C 
tot + 85 °C), zoals DDR4 ECC SO-DIMM’s of een DDR4 
MIP (Module-in-a-Package - zie afbeelding 2) kan zorgen 
voor een aanzienlijke verhoging van de betrouwbaarheid van 
het systeem.

Beveiliging
Gegevensintegriteit en IIoT edge-beveiliging zijn steeds kriti-
scher geworden. Het beschermen van de IIoT edge-systeem-
hardware tegen cyberaanvallen moet worden opgenomen in 
de overwegingen bij het ontwerp van het systeem. Zowel 
geheugen- als opslagproducten die in het IIoT-systeem wor-
den gebruikt, moeten geschikt zijn voor hogere beveiliging-
sniveaus. Voor SSD’s is Trusted Computing Group (TCG) 
Opal de standaard die authenticatie definieert op een niveau 
dat beter en meer functies heeft dan een standaard 256-bits 
wachtwoord van ATA. In combinatie met 256-bits-code-
ring is dit veiliger dan ooit. Als alternatief is er de Federal 
Information Standard (FIPS) Publication 140-2 (FIBS 
PUB 140-2). Dit is een standaard voor het beschermen van 
overheidsgeheimen die specifieke niveaus van Advanced 
Encryption Standard (AES) vereisen. IIoT-edge-systemen 
kunnen in toenemende mate één van deze beveiligingsnor-
men vereisen. 
Voor DRAM is er een relatief nieuwe beveiligingsoptie voor 
DRAM-modules beschikbaar. Dit gebruikt de Register 
Clock Driver (RCD) op geregistreerde DIMM’s om onge-
autoriseerde opdrachten en adressering vanuit de CPU te 
detecteren. Daarnaast kunnen tot 16 door de klant gede-
finieerde beveiligingsregels worden toegevoegd voor extra 
bescherming.

Tot slot
Het selecteren van de juiste DRAM- en flash-producten 
om IIoT-systemen te ondersteunen, zal van toenemend 
belang worden aangezien Industrie 4.0 zich blijft ontwik-
kelen van algemene toepassingen die worden gebruikt in 
de industrie tot landbouw en slimme steden. In al deze 
gevallen wordt er data verzameld, verwerkt, geanalyseerd 
en verstuurd waarbij geheugen en dataopslag natuurlijk 
een belangrijke rol spelen. Een goede keuze voor de toege-
paste componenten kan de hardwarekosten verlagen even-
als het energiegebruik en zorgt er voor dat in kritische 
situaties bits niet omvallen of componenten defect raken. 
Daarbij mag ook de beveiliging van data niet vergeten 
worden, want ondanks alle positieve ontwikkelingen die 
ons te wachten staan, blijven hacker op de loer om dingen 
te doen die ongewenst zijn.            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Geheugen en opslag voor IIoT’ 

www.smartm.com

Auteur: Arthur Sainio, SMART Modular Technologies

Afbeelding 2. Een voorbeeld van een DDR4 MIP
(Module-in-a-Package) van SMART 
ModularTechnologies.

Afbeelding 1. Een voorbeeld van een DDR4-
geheugenkaart die wordt gebruikt in embedded 
IIoT-systemen.
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Procentec ComBricks
monitor uw PROFIBUS- & 
PROFINET-netwerk 24/7

Wat begon met een verzoek van een collega van de afdeling support, resulteerde in de ontwikkeling en het daaropvolgend testen van de 
Diagnostics slave functionality van de ProfiHubs van Procentec. Met deze innovatieve functionaliteit maakt Procentec het mogelijk om nog 
diepere diagnostiek uit te voeren op een netwerk opgebouwd uit één of meerdere protocollen, zelfs tot aan het laatste device. 

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

Procentec zag direct in dat de implementatie van 
deze Diagnostics slave functionality niet alleen de 
supportmedewerker blij zou maken, maar ook vele 
Industrial Automation Engineers en Maintenance 
Managers. Zij zouden met een dergelijke functio-
naliteit veel tijd kunnen besparen met het signale-
ren, opsporen en verhelpen van mogelijke events 
en foutmeldingen in hun industriële netwerken.

ComBricks en ProfiHubs: een 
ijzersterke combinatie
Eindgebruikers over de hele wereld vertrouwen 
al vele jaren op de ComBricks en ProfiHubs van 
Procentec. Daarom was het erg belangrijk om deze 
nieuwe functionaliteit zorgvuldig te ontwikkelen 
en uitgebreid te testen alvorens deze beschikbaar 
te stellen.
ComBricks maakt het mogelijk om PROFIBUS- 
en PROFINET-netwerken 24/7 te monitoren. De 
status van de installatie kan op afstand en over 
Ethernet worden gecontroleerd via een webbrow-
ser. De ProfiHub is een meerkanaals netwerk-
component die wordt gebruikt voor het creëren 
van betrouwbare ster-/boomnetwerken en com-
plexe aftakkingen. ProfiHubs worden gebruikt als 
signaal-repeaters en om netwerken te segmente-
ren. Hiermee verspreidt men het risico van uitval 
waardoor stabiliteit en betrouwbaarheid wordt 
verzekerd. Door de krachten van ComBricks en 
ProfiHubs te bundelen, is het mogelijk om via de 
webbrowser van ComBricks door de ProfiHub 
kanalen te kijken, tot aan het laatste device.
Het programmeren van de nieuwe software voor 
de ComBricks Headstations en de ProfiHubs ver-
liep soepel. Het R&D-team kon zich lekker uitle-
ven op het schrijven van de code. Met de vele jaren 
aan werkervaring bij Procentec wist het team het 
programmeren snel af te ronden. Programmeren 
is één ding, maar hoe weet je of je alle scenario’s 
goed hebt doordacht? Dave en zijn team moesten 
een manier bedenken om deze nieuwe functiona-
liteit grondig te testen.

Het grootste netwerk ter wereld, 
verdubbeld!
De belangrijkste stakeholders werd om input 
gevraagd om tot de beste testopstelling te komen. 
Het grootste netwerk dat de support-engineers 
tijdens een van hun vele klussen in het veld had-
den gezien bestond uit 20 ProfiHub-repeaters. 
Om er zeker van te zijn de componenten tot het 
uiterste te testen, besloot het R&D-team om dit 

aantal te verdubbelen: de testopstelling zou gaan 
bestaan uit 1 PLC, 6 DP-slaves in de vorm van 
ComBricks en 40 Diagnostic ProfiHub Repeaters 
van verschillend type.
De testopstelling, die uit tientallen meters 
paarse kabels, voedingskabels en knipperende 
Procentec-componenten bestond, mocht enigs-
zins als een onoverzichtelijke boel overkomen, 
maar voor Dave kende dit netwerk geen gehei-
men: “We hebben deze opstelling gemaakt om 
zeker te weten dat de ontwikkelde Diagnostics 
slave functionality goed werkt”. Het R&D-team 
had in totaal 5 testcases gemaakt die het uiter-
ste zouden vragen van de componenten en de 
nieuwe functionaliteit.
De verschillende tests die Dave en zijn team uit-
voerden op de ComBricks en ProfiHubs werden 
glansrijk doorstaan. Zelfs de testcase waarin alle 
40 ProfiHubs in cascade waren verbonden, werd 
met succes voltooid: via de ComBricks web-
browser was het mogelijk om door de ProfiHubs 
te klikken en al hun gegevens te ontvangen en te 
lezen, zelfs tot aan het allerlaatste device.
Na het uitvoeren van de succesvolle laboratori-
umtests was de Diagnostics slave functionality 
gereed om in het veld te worden getest. Ook in 
een ruwe industriële omgeving in een bestaande 
installatie presteerde de ProfiHub Diagnostics 
zoals verwacht. Met het succesvol voltooien 
van de lab- en veldtests kreeg het R&D-team 
de bevestiging dat het erin geslaagd was om een 
wereldwijd gerespecteerd product te voorzien 
van een innovatie die toonaangevend is in de 
markt.

Voorkom downtime en onnodige kosten
Er blijven altijd onvoorziene factoren. Hoewel 
de lijst met mogelijke oorzaken eindeloos is, is 
het resultaat altijd hetzelfde: netwerkproblemen, 
resulterend in downtime. Afhankelijk van wat er 
wordt geproduceerd, heeft dit diepgaande gevol-
gen die verder gaan dan gederfde inkomsten. 

Wilt u meer informatie over Procentec en over 
welke oplossingen er zijn voor het monitoren 
van een netwerk? Ga naar https://bit.ly/396Jt5e 
of neem contact op met Clement Jense op het 
nummer 06-12515117.                      •
Procentec
(0174) 671 800
www.procentec.nl

Dave van Cappelle van het Research & 
Development team van Procentec legt 
uit: “Met deze functionaliteit kunnen we 
mogelijke fouten en events binnen een 
industrieel netwerk nog preciezer opspo-
ren, waardoor kostbare downtime beter 
kan worden voorkomen. Ook omdat 
de gegevens die men uit de ComBricks 
en ProfiHubs haalt nu razendsnel kun-
nen worden uitgelezen via de Procentec 
Mercury, onze tablet voor mobiel diagnos-
tiek.”

Diagnostische data van ProfiHubs 
ontvangen en uitlezen met 
ComBricks
Een supportmedewerker van Procentec 
die terugkeerde van een PROFIBUS 
troubleshooting-klus bij een waterzuive-
ringsbedrijf in Engeland, kwam met de 
wens om met behulp van ComBricks via 
de ProfiHubs nog dieper in een netwerk 
te kunnen kijken, zonder de software van 
de PLC te moeten herprogrammeren. Zijn 
support-klus betrof een zeer groot netwerk 
dat uit zowel PROFIBUS als PROFINET 
bestond. Als het op deze klus mogelijk zou 
zijn geweest om via de ComBricks data te 
verkrijgen uit de geïnstalleerde ProfiHubs, 
dan zou hij in staat zijn geweest om nog 
sneller de locatie te kunnen achterhalen 
van de beschadigde kabel dan de hui-
dige situatie toeliet. Het R&D-team van 

Dave van Cappelle

http://procentec.nl
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Het productassortiment voor professionele 
gebouw- en installatietechniek van Conrad 
is uitgebreid met de 5SV1 RCBO (FI/LS) 
schakelaars van Siemens. De nieuwe appa-
raten zijn de eerste elektromechanische 
RCBO's ter wereld die onafhankelijk zijn van 
de netspanning en die aardlek- en overbelas-
tingsbeveiliging in één behuizing combine-
ren. Ze zijn slechts één modulaire eenheid 
breed en nemen zodoende slechts de helft 
van de ruimte van conventionele installaties 
in. Dat betekent dat er meer beveiligingen 
in een verdeelkast kunnen worden geïnstal-
leerd dan voorheen, en dat bestaande instal-
laties eenvoudig kunnen worden uitgebreid. 
De compacte 5SV1 RCBO's beschermen 
mensen tegen gevaarlijke elektrische schok-

ken en voorkomen tegelij-
kertijd schade aan kabels ten 
gevolge van overbelasting 
en uitval van elektrische 
systemen en apparaten in 
gebouwen, infrastructuur 
en industrie. In het geval 
van een storing wordt de 
betreffende stroomkring 
betrouwbaar en veilig van 
het voedingsnet geschei-
den. De 5SV1 RCBO-
schakelaars zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoerin-
gen voor 2, 4, 6, 10, 13 en 
16 A/30 mA of 6 kA. In 
combinatie met een 5SM6-

brandbeveiligingsschakelaar biedt de 5SV1 
RCBO persoonlijke, stroomdraad- en pre-
ventieve brandbeveiliging bij een breedte 
van slechts 36 mm. De schakelaars zijn 
gecertificeerd voor gebruik in Europa en alle 
andere IEC-landen.              •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

RCBO-schakelaars zorgen voor meer ruimte in verdeelkasten

Met steun van Sigmatek 
hebben drie studenten van 
de FH Salzburg het onder-
werp 'Smart Factory' behan-
deld. Het lukte daarbij een 
plug&produce-geschikt 
systeem te implemente-
ren in een SmartFactory-
lab. De drie studenten, die 
de opleiding Information 
Technology and System 
Management (ITS) aan de 
FH Salzburg volgen, heb-
ben een modulair produc-
tiesysteem gebouwd. Op 
basis van de Industrie 4.0-
norm is daarbij een labo-
ratorium opgericht om 

toekomstige technologie te demonstreren 
binnen het kader van het Digital Transfer 
Centre. De drie teamgenoten hanteerden 
een methode waarbij elke module van het 
productiesysteem met een gedecentraliseerd 
bestuurde CPU van verschillende fabri-
kanten. Het doel was om de modules naar 
wens te kunnen combineren en verwijderen 
zonder dat dit gevolgen heeft voor het hele 
systeem. Daarnaast werd een concept voor 
een primair besturingssysteem ontwikkeld. 
Voor de communicatie tussen de verschil-
lende besturingselementen werd OPC UA 
gebruikt. Het modulaire productiesysteem 
bestaat uit vier modules: invoer, draaitafel, 
high-bay storage en uitvoer. De draaitafel en 
high-bay opslag werden geïmplementeerd 
met besturingstechnologie van Sigmatek. 

De uiterst compacte DIN-rail modules van 
het S-DIAS systeem werden gebruikt voor 
CPU-units, voeding, digitale ingangen en 
relaisuitgangen.                 •

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

Plug&produce volgens Industry 4.0

De digitale uitgangsmodule X20DO4332-1 
van B&R heeft geïntegreerde pulsbreed-
temodulatie (PWM) en vormt een voor-
delig alternatief voor motormodules. 
Bovendien biedt deze module een dither-

Kostenbesparende motor-/klepaansturing

Direct Chip Cooling

functie die voorkomt dat 
kleppen blijven 'plakken'. 
Pulsbreedtemodulatie wordt 
voornamelijk gebruikt voor 
het aansturen van grotere 
belastingen zoals motoren. 
In plaats van een continue 
ingangsspanning tot op 
de gewenste motorspan-
ning te regelen, wordt de 
motor daarbij aangestuurd 
met schakelimpulsen met 
constante amplitude maar 
variërende breedte. Dit 
bespaart veel energie. Met 

de dither-functie voorkomt de uitgangsmo-
dule dat kleppen blijven plakken. Dit komt 
vooral voor wanneer kleppen langere tijd in 
eenzelfde positie worden gehouden, en dan 
in het bijzonder in vloeistoffen. Dankzij de 
dither-functie oscilleert de klep enigszins 
rond het instelpunt waardoor wordt voor-
komen dat deze blijft plakken. De X20-
module is uitgerust met vier uitgangen met 
driedraads aansluitingen en kan een nomi-
nale uitgangsstroom van 2 A leveren.          •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

Onder de naam “Rittal HPC Cooled-by-
ZutaCore” brengen Rittal en ZutaCore 
innovatieve oplossingen voor high per-
formance cooling en andere reken-
intensieve scenario’s op de markt. 
Besturingsprogramma’s zoals kunstmatige 
intelligentie of machine learning stellen 

hoge eisen aan het processorvermogen, de 
bezettingsgraad in de computerruimte en 
de koeling per rack. Rittal en ZutaCore 
bieden daar met hun toekomstgerichte 
Direct Chip Cooling-productassortiment 
oplossingen voor. Het nieuwe systeem 
functioneert volgens het principe van ver-
dampingskoeling en maakt gebruik van 
de latente energie die vrijkomt bij de ver-
damping van koelmiddel (Direct Contact 
Evaporative Cooling). Gebruikers kunnen 
lokale oververhitting bij processoren elimi-
neren omdat het systeem exact daar koelt 
waar de hotspots optreden. Dit verlaagt het 
risico dat de IT uitvalt. Daarnaast maakt 
de schaalbaarheid van het systeem het 
mogelijk dat klanten toekomstbestendig 

met de dynamische eisen 
van de markt meegroeien. 
Koelvermogens tot 900 
W per server en zelfs nog 
meer zijn mogelijk. Rittal 
versterkt hiermee zijn 
expertise op het gebied van 
IT-koeling en breidt het 
omvangrijke aanbod aan 
efficiënte, hoogwaardige 
koelingen voor veeleisende 
behoeften uit met hoge 
vermogensdichtheden.      •
Rittal BV
(0316) 59 16 03
www.rittal.nl

http://micro-epsilon.com/wire
http://procentec.nl
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U I T G E L I C H T
U I T G E L I C H T

Het afgelopen jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan binnen het 
Westermo-aanbod, voornamelijk aan de softwarekant, waar nieuwe 
functionaliteit is geïntroduceerd in het WeOS operating system. De introductie 
van een serie 19”-uitvoeringen binnen het RedFox-platform is alweer wat 
langer geleden. Goede wijn behoeft natuurlijk geen krans, maar het is tijd 
voor een update over Westermo-ontwikkelingen. Want die zijn er, zelfs één die 
letterlijk in het oog springt.

Westermo-update

Een nieuw logo, een nieuwe kleur
Eén van de meest opmerkelijke ontwikkelingen is het nieuwe logo plus de nieuwe 
kleur waarin de Westermo-apparatuur geleverd gaan worden. Het bekende licht-
bruin is verruild voor staalblauw en het logo is gemoderniseerd. 
Deze verrassende wijziging zorgt voor een positieve uitstraling. En hoewel het de 
gebruiker niets extra oplevert, is het toch het vermelden waard. Functioneel en 
product technisch verandert er uiteraard niets; in dit opzicht was alles al up-to-
date. 
Westermo verjongt en wil hiermee laten zien dat ze begrijpen dat IT en 
OT-technologie naar elkaar toe groeien. Wat kan men dan nog doen naast het 
toepassen van technologie? Een visuele aanpassing doorvoeren die de bedrijfsvisie 
op ontwikkeling duidelijk illustreert.

WeConfig
De configuratie software WeConfig van Westermo is niet nieuw, maar er wordt 
wel continu aan de ontwikkeling ervan gewerkt. Westermo beschouwt deze appli-
catie niet als een netwerk management-tool, maar heeft hier wel veel eigenschap-
pen mee gemeen. 
Het voornaamste doel is om de OT-engineer te voorzien van een eenvoudige 
applicatie waarmee het netwerk volledig kan worden geconfigureerd, met een 
minimale inspanning en investering van tijd. Daarnaast voorkomt een configu-
ratie-assistent menselijke fouten. Het is mogelijk om een ingestelde configuratie 
aan een cybersecurity-check te onderwerpen. 

 
De Westermo industriële 3G/4G-routers zijn aan WeConfig toegevoegd. De 
routers worden op afstand beheerd. Het gaat veelal om grote(re) aantallen, en 
daarom is eenvoudig remote beheer erg belangrijk. Batchgewijze configuratie-
aanpassingen doorvoeren of nieuwe firmware laden voor een verhoogde cyberse-
curity – dat is nu allemaal mogelijk.

Gigabit 
Bij de ontwikkeling van een product zoekt Westermo naar de optimale balans tus-
sen robuustheid, prestatie en gebruiksgemak. De nieuwe generatie Lynx-switches 
is een goed voorbeeld van dit streven. De robuustheid wordt verzorgd door een 
gietaluminium behuizing. De RJ-45 connectoren zijn geïntegreerd in de behui-
zing, waardoor deze niet alleen duurzaam zijn maar ook betere elektromagneti-
sche eigenschappen hebben. 
De Lynx 5512 is een uiterst compacte, volledig Gigabit-beheerde DIN-rail switch, 
maar is desondanks form&fit-compatibel met de vorige generatie. Westermo legt 
de lat hoog wanneer het om ontwikkelingen gaat. Alles met als doel om de meest 
betrouwbare, robuuste en toekomstgerichte oplossingen te leveren, die in de 
meest uitdagende omgevingen presteren maar ook op elk vlak competitief zijn.   •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

Omdat het IoT grotere verbondenheid biedt 
voor industriële en huishoudelijke toepas-
singen en omdat verbonden voertuigen vra-
gen om extra cabine- en operationele func-
ties, zijn er krachtige microcontrollers nodig 
voor betere real-time besturing en voor 

het verbeteren van de HMI-toepassingen. 
Microchip introduceert daarom de vol-
gende generatie AVR DA-microcontrollers. 
Deze eerste AVR MCU-serie met functio-
nele veiligheid beschikt over een perifere 
touchcontroller (PTC). De Functional 
Safety Ready-aanduiding heeft betrekking 
op alle componenten die beschikken over 
de laatste veiligheidsfuncties en worden 
ondersteund door veiligheidshandboeken, 
aangevuld met Failure Modes, Effects, and 
Diagnostic Analysis-rapporten (FMEDA) 
en in bepaalde gevallen met diagnostische 
software. Dit beperkt de tijd en kosten 
voor het certificeren van veilige eindtoe-

passingen. De AVR DA MCU-serie biedt 
geïntegreerde veiligheidsfuncties die een 
robuuste werking garanderen – de functies 
die een goede voedingsspanning garande-
ren zijn power-on reset, brown-out detector 
en bewaking van het spanningsniveau. De 
periodieke redundantietest garandeert dat 
de toepassingscode in het flashgeheugen 
geldig is. Door het garanderen van de inte-
griteit van de code kan onbedoeld en poten-
tieel onveilig gedrag van de toepassing wor-
den voorkomen. De nieuwe AVR DA-serie 
biedt CPU snelheden van 24 MHz over 
het volledige voedingsspanningsbereik, 
een geheugenomvang tot 128 KB flash, 16 

KB SRAM en 512 bytes EEPROM, 12-bit 
differentiële ADC, 10-bit DAC, analoge 
spanningsvergelijkers en nuldoorgangs-
detectoren. De PTC maakt capacitieve 
bedieningsinterfaces mogelijk met onder-
steuning van knoppen, schuifregelaars, 
wieltjes, touchpads, kleinere aanrakingsge-
voelige schermen en gebarenbediening. De 
AVR DA-serie MCU’s worden ondersteund 
door MPLAB X, MPLAB Xpress en Atmel 
Studio.                       •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

AVR DA-microcontrollerserie klaar voor functionele veiligheid

http://marktechnical.nl
http://modelec.nl
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Afstand houden met Social Distancing Sensor
Anderhalve meter afstand houden is een 
flinke gedragsverandering. Het is een 
nieuwe gewoonte waar men aan moet wen-
nen. De Social Distancing Sensor (SDS) 
helpt mensen bij de bewustwording om 
afstand te houden, bijvoorbeeld op de 
werkvloer. Zo kunnen ze veiliger samenwer-
ken en elkaars gezondheid beschermen. De 
plaatsbepalingssensor meet afstanden met 
ultra wideband-technologie (UWB). De 
Social Distancing Sensor geeft medewerkers 
een waarschuwingssignaal als zij binnen 1,5 
meter van een collega met eenzelfde tag 
komen. Er is keuze uit verschillende soor-
ten signalen: trilling, geluid en/of licht. De 
SDS maakt niet alleen kantooromgevingen 

veiliger: ook productielocaties, magazij-
nen en bouwplaatsen hebben baat bij deze 
oplossing. Daarbij is de privacy van mede-
werkers beschermd doordat de tag niet aan 
een persoon is gekoppeld. De werkgever 
kan de tags wel uitlezen, om bijvoorbeeld 
te zien of tags op een bepaalde plaats, zoals 
bij een koffieautomaat, clusteren. Zo kan 
hij mensen als groep ervan bewust maken 
dat ze op een bepaalde plaats meer afstand 
moeten houden. De werkgever kan echter 
niet zien welke werknemers ‘clusteren’. In 
vergelijking met soortgelijke oplossingen 
die werken met Bluetooth is UWB veel 
nauwkeuriger, sneller en betrouwbaarder. 
De Social Distancing Sensor meet tot op 

10 centimeter nauwkeurig, en dat zonder 
verdere infrastructuur.              •
Sentech BV
(073) 220 00 00
www.socialdistancingsensor.nl

Verbeterde 
lichtschermen

De PSENopt II-lichtschermen zijn ver-
der ontwikkeld en hebben nieuwe features 
gekregen. Zo zijn de lichtschermen niet 
alleen verkrijgbaar voor vinger- en hand-
bescherming, maar ook als variant voor 
lichaamsbescherming. Daarnaast zorgen de 
verbeterde spiegelzuilen voor een meervou-
dige beveiliging van gevaarlijke plaatsen. De 
lichtschermen PSENopt II zijn geschikt voor 
applicaties met de hoogste veiligheidscatego-
rie PL e. Dankzij de schokbestendigheid is 
PSENopt II zeer robuust en bestand tegen 
schokken, trillingen en botsingen. Hierdoor 
zijn de schermen bij uitstek geschikt voor 
zware industriële omgevingen. De licht-
schermen beveiligen de gevaarlijke zones 
door middel van infraroodstralen. Bij een 
onderbroken lichtstraal wordt onmiddellijk 
een veilig uitschakelcommando gegeven. Zo 
beschermen de lichtschermen bijvoorbeeld 
de toegang tot robotcellen, verpakkings-
machines of persen. Om meerdere zijden 
van een gevarenzone te beveiligen, kunnen 
de lichtschermen worden gecombineerd 
met de passende PSENopt II spiegelzuilen. 
Deze zijn sterk verbeterd ten opzichte van 
het voorgangermodel, waardoor een grotere 
afstand kan worden overbrugd. Zo kunnen 
drie toegangszijden van een gevarenzone met 
slechts één paar lichtschermen en twee spie-
gelzuilen worden bewaakt.             •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

7,5-GHz-
spectrumanalyzer
De SSA3075X Plus van Siglent Technologies 
is een RF-analyzer met een maximale frequen-
tie van 7,5 GHz – voor Siglent een record. 
Gezien de ontwikkelingen rond de 5G "Sub-6 
GHz" band zullen de nieuwe RF-analyzers 
uitstekend van pas komen. De SSA3075X 
Plus is een krachtige spectrumanalyzer die 
kan worden uitgebreid met vector-signaal-
modulatie-analyse en enkele andere nuttige 
opties, en wordt daarmee een zeer flexibele 
oplossing voor de vele uitdagingen waar ont-
werpers van hoogfrequente schakelingen zich 
mee geconfronteerd zien.              •

Tooltronics
(088) 291 66 55
www.tooltronics.nl

http://calpe.nl
http://modelec.nl
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Pilz is al jaren bekend als maker van 

apparatuur waarmee machines en fabrieken 

veilig kunnen draaien. Dat het daarbij 

vandaag de dag verder gaat dan een simpele 

noodstop, moge duidelijk zijn gezien de 

complexiteit van de huidige machines. Die 

complexiteit is de afgelopen jaren alleen 

maar groter geworden en zal met Industrie 

4.0 nog complexer worden. Niet alleen gaat 

het nu om safety, maar is daar ook security 

bij gekomen, want alle safety-maatregelen 

moeten in stand blijven als er van buiten 

pogingen gedaan worden om binnen te 

dringen in het bedrijfsnetwerk en de 

software van de fabriek of machine.

Kennis en kunde over 

Pilz biedt graag de helpende hand

Als maker van safety-componenten moet je natuurlijk alles weten over de 
diverse richtlijnen die hier mee te maken hebben. De machinerichtlijn en de 
arbeidsmiddelenrichtlijn zijn dan ook geen onbekende voor de medewerkers 
van dit Duitse familiebedrijf. Daarbij zijn het als eerste de ontwikkelaars die 
deze kennis moeten hebben, want zonder te weten wat de wettelijk kaders zijn, 
kunnen zij geen apparatuur ontwikkelen die aan deze richtlijnen voldoet. Het 
zijn echter niet alleen de ontwikkelaars die moeten weten waar het over gaat, 
want ook de verkopers en adviseurs moeten goed opgeleid zijn zodat zij hun 
klanten goed kunnen adviseren. 
Binnen de vakgebieden safety en security is heel veel dat op het eerste gezicht 
heel logisch lijkt, maar alle regeltjes maken dat er veel meer bij komt kijken 
dan alleen gezond verstand en ervaring. Zaken waar je niet zomaar aan zult 
denken, zijn voor de mensen van Pilz gesneden koek. Al deze kennis kunt u 
natuurlijk inhuren, maar de bedrijfspolitiek van Pilz is al jaren dat ze graag 
hun kennis delen met de wereld. Dat dragen ze op verschillende manieren uit. 
Allereerst zijn dat de trainingen die gegeven worden via de Pilz Academy waar-
over we in de e-totaal van november 2019 al uitgebreid geschreven hebben. 
Daarnaast zijn er de laatste tijd heel veel leerzame en uitgebreide whitepapers 
verschenen en zijn ze begonnen met het maken van video knowledge bites en 
online seminars die allemaal gratis te bekijken zijn. Deze zijn op de service-site 
van Pilz te vinden onder het kopje 'Kennis' (https://services.pilz.nl/). U vindt 
daar o.a. een whitepaper genaamd 'De weg naar een veilige noodstopstrategie'. 
Dit is een zeer lezenswaardig stuk geschreven vanuit de kennis en ervaring van 
Pilz. 

Security
Niet zo lang geleden is Pilz zelf geconfronteerd met de gevolgen van het hacken 
van hun netwerk. Aan den lijve heeft men toen ervaren wat hiervan de gevolgen 
zijn. Voor iedereen binnen het bedrijf was dit een teken om het punt security 
ook als een speerpunt te blijven zien naast veiligheid. Veiligheidsvoorzieningen 
voor machines maken tegenwoordig ook vaak gebruik van netwerktechnologie 

en kunnen door het hacken van een bedrijfsnetwerk ook ineens wat anders 
doen dan verwacht. Dit kan dan vervolgens gevaarlijke situaties opleveren die 
nu juist met veel zorg afgedekt waren. Met de komst van IIoT en Industrie 4.0 
is security dus niet alleen meer belangrijk voor de continuïteit van het proces, 
maar zeker ook voor de veiligheid. Na de hack van hun netwerk is Pilz zich dus 
nog meer gaan focussen op de combinatie van safety en security.

Psychologie
Voor het maken van een veilige machine moet de ontwikkelaar naast zijn 
technische kennis dus ook verstand hebben van de regelgeving zoals die in de 
diverse wetten en regels is omschreven en van de verschillende manieren om de 
netwerkcommunicatie bestand te maken tegen ongewenste indringers van bui-
ten. Dit is op zich al een heel zwaar pakket, maar er komt nog een belangrijk 
punt bij, namelijk een stuk psychologie. Niet exact weten hoe mensen kunnen 
handelen en reageren, kan levensgevaarlijke valkuilen opleveren. 
Jan Tournois, algemeen directeur van Pilz Nederland zegt daar het volgende 
over: “Als ontwerpers goed luisteren naar de behoefte van gebruikers en kennis 
hebben van de psychologie van de mens, zullen we beter werkbare machines 
krijgen en zullen gebruikers zich direct minder risicovol gedragen. Dat levert 
uiteindelijk winst in productiviteit en daarom winst in productie op.”

Hulp bij kennisoverdracht
Als ontwikkelaar moet je dus van vele markten thuis zijn om een machine te 
kunnen ontwikkelen die niet alleen goed en veilig functioneert, maar die ook 
echt gebruikersvriendelijk is in alle situaties, die voldoet aan alle wetten en 
regels en beschikt over de security die nodig is voor Industrie 4.0 en IIoT. Dit 
gaat dus duidelijk verder dan alleen hard- en software en het is dan ook niet zo 
moeilijk te begrijpen dat dit alles veel is voor één iemand. Eigenlijk vraagt elk 
deelgebied zijn eigen specialisten en dat is dan ook waar Pilz op inspeelt. Zij 
zijn binnen hun deelgebied al jaren specialist en kunnen u van daaruit helpen 
met het verzorgen van trainingen om zo hun kennis over te dragen. 

safety en security
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Het Ali Baba effect
(Of: “Wat vertelt Ali Baba ons over de stand van de politiek?”)

Is het u ook wel een overkomen dat u op Internet elektronica zoekt en dat de eerste treffers 
uit China (Ali Baba) blijken te komen? Als je daar naar kijkt zie je een diarree aan (kopieën 
van) dezelfde producten van allemaal verschillende leveranciers met verschillende prijzen.
Wat deze allemaal gemeen hebben is het enthousiasme waarmee ze, zonder enige onder-
bouwing, de kwaliteit van hun product aanprijzen. Aansluitgegevens of een technische 
beschrijving zijn ver te zoeken. Het enige dat dan helpt is om te proberen de website van de 
oorspronkelijk fabrikant te vinden (meestal Europees of Amerikaans) die wel goede product 
informatie biedt.
Voor mij erg frustrerend, wel een product kopiëren maar geen enkele informatie of garantie 
bieden.

Waar kennen we dit toch van?  Het lijkt warempel of de Nederlandse politiek dit voorbeeld 
volgt. Met de regelmaat van de klok ontstaat een nieuwe partij. Of een gefrustreerd kamer-
lid haakt af bij de partij die hem/haar in de kamer gebracht heeft en denkt dat de wereld 
geholpen is met de oprichting van een nieuwe partij, of een succesvol referendum geeft de 
indieners de illusie dat ze ‘weten wat het volk wil’ en is hun motivatie om weer een nieuwe 
partij op te richten.
Zo zagen we bij de laatste Kamerverkiezingen 28 partijen om 150 zetels strijden en met de 
Provinciale Statenverkiezing werden we met nog meer nieuwkomers verrast waarmee we 
volgens mij wel boven de 40 partijen uitkwamen.
Erg vergelijkbaar met Ali Baba, veel van hetzelfde, veel kopieer gedrag en vooral geen onder-
bouwing. Garantie tot aan de deur zeg maar. 
Accepteert u dit als u een nieuwe mobiel koopt? Bij een ondeugdelijk product gaat u toch 
ook meteen terug en eist garantie?
En ondeugdelijk zijn ze, die politieke partijen. Het aantal exploderende- of imploderende 
partijen lijkt voortdurend toe te nemen.

Waar komt dit nu door? Eigenlijk gaat de vergelijking tussen commercie en politiek goed 
op. Net als al die Chinese bedrijven die voor het ‘snelle gewin’ zonder scrupules producten 
kopiëren zie je ook in de politiek visie en overtuiging plaats maken voor ‘de snelle stem’, zeg 
maar het populisme.
Net als met die ondeugdelijke kopieën zonder goede beschrijving en garantie is een politieke 
partij zonder visie en overtuiging inhoudsloos en daardoor onbetrouwbaar. Voor de goede 
orde, een overtuiging als ‘wij moeten koste-wat-kost in de regering zitten’ is geen overtuiging 
maar bot opportunisme. Na het debacle in 2010 van de gedoogsteun door het CDA aan de 
PVV herhaalt de afdeling Brabant dit weer een keer, maar nu met het FvD.
Op wereldschaal zien we dit fenomeen helaas ook optreden, Corona is hier een mooi ver-
grootglas voor. Alle landen met ‘would be’ sterke mannen, China incluis, zijn begonnen (of 
gaan door) met het ontkennen van de besmettelijkheid van dit virus.
Zoals het zich nu laat aanzien zijn het de landen met redelijk functionerende democra-
tieën die tot nu toe het beste antwoord hebben. Voor Italië ligt het iets anders, daar is sinds 
Berlusconi de afbraak van de democratie ingezet en de komst van de populistische Lega 
Nord en de Vijfsterrenbeweging hebben de rest gedaan. 

Dan kijk ik liever naar Duitsland en Frankrijk, beide landen met sterke (niet ‘would-be’) 
leiders mét een boodschap en een visie. Normaal vaak elkaars tegenpolen, zie je nu dat beide 
leiders elkaar in de Europese bestrijding van de effecten van de pandemie gevonden hebben 
en samen optrekken. Wat hen sterk maakt is dat ze persoonlijke en culturele verschillen opzij 
zetten om tot een Europese oplossing van deze crisis te komen.
Met visie en overtuiging wordt een noodplan gelanceerd waar ik met ontzag naar kijk, mis-
schien niet met alles eens, maar toch!
Wel iets anders dan het voortdurende en schofferende ‘nee’ van Rutte en Hoekstra. Visie en 
overtuiging op Russische wijze: Njet.

Laten we afstappen van dit gerommel in de marge zoals met protestpartijen en inhoudsloze 
programma’s die net als goedkope Chinese kopieën weinig houvast en garantie bieden. 
Liever richten we ons dan op díe Europeanen die wél vanuit een visie en overtuiging oplos-
singen aandragen. Niet Italië schofferen maar een oplossing bieden die Europa, en misschien 
wel de rest van de wereld, verder helpt!

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl

Het cursusprogramma van Pilz richt zich op praktische vaardigheden en 
maatregelen die essentieel zijn voor u en de medewerkers in uw bedrijf. Deze 
kennis brengen zij over in de vorm van events, groepstrainingen, e-learning 
en webinars.
De insteek van het gehele cursusprogramma is dat de cursisten zelf aan de 
slag gaan met het materiaal. Uiteraard kunnen cursisten vooraf hun eigen 
praktijkvoorbeelden inbrengen. 
De trainingen zijn in lijn met ‘The circle of safety’, waarbij de levenscyclus 
van een machine wordt gevolgd (van ‘cradle to grave’). Met dit concept 
komen de aspecten aan bod die cruciaal zijn voor het verkrijgen van een 
veilige machine. U kunt hierbij denken aan het CE-markeringstraject aan de 
hand van de Machinerichtlijn en het beveiligen van een machine op basis van 
de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).
Het cursusaanbod bestaat uit trainingen op het gebied van machineveilig-
heid, gedragstrainingen, productgerichte trainingen en branchespecifieke 
trainingen. Uiteraard kan er op basis van uw wensen een maatwerk oplei-
dingspakket worden samengesteld.
Omdat Pilz persoonlijke begeleiding en interactie belangrijk vindt, bestaat 
normaliter een trainingsgroep uit maximaal 12 deelnemers. Gezien de hui-
dige situatie is dit aantal teruggebracht naar maximaal 10 cursisten en wordt 
er gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Risicobeoordeling op afstand
Elke fabrikant van machines en installaties is volgens de Machinerichtlijn 
verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. De A-norm, ISO 12100 
(geharmoniseerd onder de machinerichtlijn) geeft aan hoe deze uitgevoerd 
moet worden. De Arbeidsmiddelenrichtlijn, in de Nederland opgenomen 
in de ARBO-wet, verplicht een werkgever in veel gevallen eveneens een risi-
cobeoordeling uit te voeren. Voor machines en of installaties wordt dit vaak 
gezien als een verdiepende RI&E.
Een deskundig uitgevoerde risicobeoordeling fungeert als basis voor een vei-
lige machine en/of installatie en is een klus die kennis en ervaring vraagt zoals 
hiervoor omschreven. U kunt dit natuurlijk zelf doen, maar Pilz biedt u graag 
de helpende hand met alles wat te maken heeft met de machinerichtlijn, de 
geldende wet en regelgeving en de geldende normen. Dit doen ze in deze wat 
lastigere tijden zoveel mogelijk op gepaste afstand. Hiervoor heeft men het 
systeem 'Risicobeoordeling op afstand' ontwikkeld. Dit start met een gratis 
online intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek en aangeleverde docu-
menten en beeldmateriaal wordt er een Audit op afstand uitgevoerd waarna 
de specialisten van Pilz aan het werk gaan om hun bevindingen te toetsen aan 
de normen en wetgeving. Zij stellen dan een risicobeoordeling voor u op die 
ook weer online met u geëvalueerd wordt.

Kortom
Pilz kan u naast het leveren van veiligheidscomponenten dus ook op vele 
manieren helpen met scholing van uw mensen en u helpen om gemakkelijker 
en sneller te voldoen aan alle normen en wettelijke kaders die te maken heb-
ben met veiligheid in de meest brede zin die u kunt indenken.

Voor meer informatie, ga naar www.pilz.nl of neem contact op met Pilz 
Nederland.            •
Pilz Nederland
(0347) 320477
info@pilz.nl



-TOTAAL   •   NUMMER 6 - 202018

Nieuwe functies voor het 
draadloze netwerk

 productnieuws

Verschillende sensoren en elektromechanische 
schakelapparatuur, maar ook actuatoren en 
besturingssystemen kunnen in deze draadloze 
netwerkoplossing worden geïntegreerd. Zij ver-
zenden en ontvangen gegevens via de draad-
loze sWave.NET-standaard, die Steute speciaal 
voor deze toepassing heeft ontwikkeld. Access 
points verzamelen de gegevens van de sensoren 
en actuatoren en sturen deze door naar een sen-
sorbrug, die als servicemanager optreedt en de 
gegevens doorgeeft aan de hogere IT-systemen 
van de gebruiker. Dit resulteert in een conti-

nue communicatie van de 'werkvloer' naar de 
beheerniveaus van de bedrijfs-IT. Een modern 
dashboard zorgt voor een overzichtelijke status-
weergave van alle in het netwerk geïntegreerde 
eindapparaten. Kenmerkend voor de nexy-soft-
ware is de eenvoudige aanpassing aan specifieke 
eisen. Een ander centraal kenmerk is de open-
heid van de netwerkoplossing: Steute biedt een 
breed scala voor netwerken geschikte draadloze 
sensoren aan, maar als de toepassing de integra-
tie vereist van sensoren voor meetgrootheden 
die Steute niet in zijn portfolio heeft, kunnen 

'Wireless' is de nieuwste versie van de draadloze 'nexy'-netwerkoplossing. Deze maakt 
de overdracht van sensorgegevens naar het IoT of andere IT-systemen van een hoger 
niveau mogelijk. 

deze sensoren worden uitgerust met een sWave.NET-module en zijn dan 
volledig compatibel met het netwerk. Dit breidt de mogelijkheden van het 
draadloze netwerk aanzienlijk uit.                •
forTop automation & energycontrol BV
(0522) 466 688
www.4top.nl

Voor een optimale luchtdoorstroom in combina-
tie met EMI-afscherming biedt Parker Chomerics 
diverse soorten ventilatieroosters. De Cho-Cell-
roosters bieden een geringe luchtweerstand in com-
binatie met een hoge mate van afscherming door het 
grote open gebied van de honingraat en de combi-
natie van de celgrootte-verhouding en platering van 
de honingraat. De Omni Cell-roosters bestaan uit 
twee lagen honingraat die orthogonaal op elkaar 

zijn geplaatst om polarisatie-effecten te elimineren. 
Deze roosters vormen een kostengunstig alternatief 
voor de Cho-Cell-constructie maar zijn wel iets dik-
ker, wat de afscherming ten goede komt maar ook 
een iets hogere luchtweerstand veroorzaakt. De 
VIP-roosters tenslotte worden gebruikt voor sys-
temen met een lage luchtsnelheid en bieden EMI-
afscherming in combinatie met een hoger niveau van 
stofbescherming aan de luchtinlaatzijde. Een combi-

natie van foam-filters en roosters is ook mogelijk om 
de luchtfiltratie verder te verbeteren. De ventilatie-
roosters van Parker Chomerics zijn langdurig getest 
en hebben zich bewezen in de lucht- en ruimtevaart 
en veeleisende industriële en militaire systemen.      •
 
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

EMI-dichte ventilatieroosters

De Human Vision Sensor van Omron vormt 
het hart van een nieuw digital signage-acces-
soire voor retailers, dat het geslacht en de leef-
tijd van het winkelende publiek levert. De 
Nexmosphere X-Eye Gender-sensor legt alleen 
deze specifieke datapunten vast voor personen 
die voor interactieve displays en digital signage 
staan, waardoor inhoud op de juiste manier 
kan worden afgestemd en volledig voldoet aan 
de algemene verordening gegevensbescher-
ming (GDPR). Retail vindt zichzelf voortdu-
rend opnieuw uit; de X-Eye helpt retailers om 
nieuwe en betere digitale ervaringen te creëren. 
Een goede en attente verkoper m/v leidt klan-
ten naar de voor hen relevante producten en 
promoties. Met X-Eye kan datzelfde worden 
gedaan met digitale content. Het belangrijk-
ste doel bij het ontwikkelen van dit product 
was om een standaard-sensor te gebruiken en 
een robuuste oplossing te creëren die eenvou-
dig kan worden aangesloten zonder dat enige 

setup nodig is. De Omron HVC-P2 vormt 
de kern van deze oplossing; deze neemt de 
complexiteit van het zien en herkennen van 
gezichten, lichamen en gebaren voor zijn reke-
ning en levert dan een specifieke waarde plus 
de mate van zekerheid op zijn USB- of UART-
interface. Hiermee kan de signage-inhoud op 
de toeschouwer worden afgestemd.                •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Visionsensor voor maatgesneden reclame
Om voorraden op afstand te beheren, levert 
Endress+Hauser een IIoT-oplossing die bestaat 
uit de nieuwe batterijgevoede radar-niveau-
transmitter Micropilot FWR30 en Netilion, 
het cloud-gebaseerde IIoT-ecosysteem van 
Endress+Hauser. De 80-GHz-radar FWR30 
combineert (high-end) datacommunicatie 
met gebruiksvriendelijke digitale diensten. 
De gegenereerde meetgegevens zijn daardoor 
altijd en overal toegankelijk. De digitale dien-
sten Netilion Value, Netilion Inventory en 
SupplyCare zorgen voor de presentatie van de 
meetwaarden op smart devices. Het resultaat is 
een betrouwbare, kosteneffectieve en datavei-
lige oplossing voor het beheer van voorraden. 
De Micropilot FWR30 80-GHz-radar is ideaal 
voor het meten van vloeistofniveaus in mobiele 
en stationaire kunststoftanks. Kunststof laat 
radargolven door zodat de radar eenvoudigweg 
op het tankdak kan worden geplaatst, en dus 
nooit in aanraking met het medium komt. 

De Netilion Value App is een eenvoudige en 
krachtige digitale monitoringoplossing. De 
SmartApp biedt een dashboard van actuele 
meetwaarden, historische gegevens, alarmen 
en gezondheidsmeldingen van het instrument. 
Die laatste zijn van belang voor de verificatie 
van de verkregen meetwaarden.               •
Endress+Hauser BV 
(035) 695 87 76
www.nl.endress.com

Radar-niveaumeter

http://aesensors.nl
http://eurocircuits.nl
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De wereldwijde vraag naar sensoren voor 
toepassing in beademingsapparatuur is sinds 
het begin van de Corona-crisis explosief 
gestegen. Om in te spelen op deze vraag 
heeft Sensirion de SFM3019 op de markt 
gebracht. Dit is een digitale flowmeter die 
voor massaproductie is ontwikkeld. Het 
flowkanaal is zo ontworpen dat er een zeer 
gering drukverlies over het sensorelement 
optreedt; dit maakt de sensor zeer geschikt 
voor beademingsapparatuur. De sensor is 
gebaseerd op de door Sensirion gepaten-
teerde CMOSens-technologie; de flow 
wordt met een nauwkeurigheid van 3% 
gemeten (zowel lucht- als zuurstofflow). Het 
meetbereik van –10 tot 240 slm. Het sensor-
signaal wordt intern gelineariseerd en tem-
peratuurgecompenseerd. Het signaal kan 
worden uitgelezen met een 16-bit I2C-bus 
(bij 2 kHz).                 •

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

Digitale flowmeter 
voor beademings-
apparatuur

De efficiënte Universal-motor van Nord 
Drivesystems is verkrijgbaar voor het ver-
mogensgebied van 0,12 tot 45 kW, beschikt 
over CE, UL, CSA, CCC, ISI en EAC cer-
tificeringen en voldoet daarmee aan de 
relevante minimum-efficiëntieniveaus die 
geschiktheid garanderen voor markten als 

Europa, VS, Canada, Rusland, China, India 
en andere landen. De motor is tevens door 
Bureau Veritas gecertificeerd voor scheeps- en 
offshore-toepassingen. De 3-fase Universal-
motor kan worden gebruikt met vier stan-
daard voedingen (380 V/50 Hz, 400 V/50 
Hz, 415 V/50 Hz en 460 V/60 Hz) maar 
kan ook worden gebruikt bij 440 V/60 Hz 
en 480 V/60 Hz. De robuuste motoren zijn 
verkrijgbaar in een 4-polige configuratie en 
zijn geschikt voor IEC-framematen van 63 
tot 225. Ze zijn verkrijgbaar met B3 voet-, 
B5 flens- of B14 flensmontage en kunnen, 
speciaal voor de Amerikaanse markt, ook 
worden geleverd met NEMA C-flens en met 
NEMA-voetmontage. De motor kan ook 

direct op Nord-tandwielkasten worden gemon-
teerd, resulterend in een compacte en efficiën-
tere aandrijfoplossing. De motor heeft standaard 
beschermingsgraad IP55, is ´Totally Enclosed 
Fan Cooled´ en heeft isolatieklasse F.                •
Nord Aandrijvingen Nederland BV
(0252) 529 544, www.nord.com

Efficiënte elektromotorenLuchtbediende  
terugslagklep met 
standmelding
De XT34-303 van SMC is een luchtbe-
diende terugslagklep met standmelding 
voor het realiseren van een veilige stop 
van een cilinder. De klep maakt gebruik 
van een overlap. Nadat de luchtstroom is 
afgesloten, maakt de klep een doorgaande 
beweging. De naderingschakelaar op de 
klep geeft pas een signaal zodra de klep 
volledig is gesloten, om zo hysteresiseffec-
ten uit te sluiten. Met de terugslagklep kan 
een veiligheidsfunctie worden gecreëerd die 
voldoet aan ISO 13849-1. De component 
is geschikt voor toepassingen zoals nood-
stops van deuren van bewerkingsmachines. 
De omgevings- en vloeistoftemperatuur 
mogen variëren van –5 °C tot +60 °C. De 
XT34-303 is leverbaar in vijf verschillende 
behuizingen en met vijf poortgroottes. Het 
werkdrukbereik is 0,1...0,7 MPa.               •

SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

http://helmholz-benelux.eu
http://cnrood.com
http://elipse.eu


-TOTAAL   •   NUMMER 6 - 202020

 Vermogenselektronica      energietechniek

Buck-regelaar met 1:1 gekoppelde spoelen 

DC/DC-converters
met meerdere uitgangen

In de week van 15 tot en met 19 juni wordt het Power electronics event online georganiseerd. Eén van de lezingen zal gaan over 

het op een simpele manier maken van een schakelende voeding met twee uitgangsspanningen zonder extra besturings-IC's. 

Hiervoor wordt de standaardinductor van de buck-regelaar vervangen door een inductor met twee wikkelingen. Deze vormt zo 

een transformator die de tweede spanning levert. Hoe dat in zijn werk gaat, laten we u hier al zien.

Aangezien een fysiek event op dit moment 
niet mogelijk is, heeft FHI gezocht naar een 
mogelijkheid om het jaarlijks terug kerende 
Power Electronics event toch door te laten 
gaan. Als oplossing is een online-versie uit de 
bus gerold, want Power Electronics heeft een 
grote bezoekersgroep die ze graag betrokken 
wil houden en wil blijven informeren over de 
onderwerpen die voor hen van belang zijn.
In plaats van het geplande evenement in Den 
Bosch komt er dus nu een digitaal evenement 
waarbij u gewoon thuis of op kantoor kunt 
blijven. Via live streams wordt u verbonden 
met de sprekers die u net als bij het fysieke 
evenement bij gaan praten over een groot 
aantal verschillende onderwerpen aangaande 
vermogenselektronica. 

In plaats van alle seminars op één dag de 
revue te laten passeren, wordt nu bijna de 
hele week rond 18 juni, de originele geplande 

datum van het fysieke event, gebruikt om het 
evenement te streamen. Het wordt dus geen 
hele dag achter de computer zitten, maar 
verdeeld over drie of vier dagen kijken naar de 
webinar-sessies die er georganiseerd worden. 
Afhankelijk van het aantal exposanten dat 
mee wil doen aan de digitale versie, wordt het 
programma verdeeld over de dinsdag tot en 
met de donderdag met een eventuele uitloop 
naar vrijdag. Er wordt geprobeerd om aan 
het einde van elke dag een plenaire lezing te 
plannen. Op het moment dat we dit schrijven, 
is echter nog niet exact bekend of dat gaat 
lukken en welke dat gaan worden. Voor het 
exacte programma verwijzen we u dan ook naar 
de website van het evenement voor het laatste 
nieuws.

Wat in ieder geval wel al duidelijk is, is dat 
het deelnemen gratis is. U kunt zich vooraf 
via de site van het evenement aanmelden en u 

Power Electronics event online, een unieke editie!

inschrijven voor de lezingen van uw voorkeur. Hou dus de periode van 
16 tot en met 19 juni vrij voor het Power Electronics event online.

Ga voor alle actuele informatie naar: 
https://fhi.nl/powerelectronicsevent/
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Afbeelding 4. Een complete regelaar met twee aparte uitgangen.

Afbeelding 1. Het basisprincipe van een buck-converter met een trafo voor het 
verkrijgen van een tweede uitgangsspanning.

Afbeelding 2. De stroom door de trafo in relatie tot het schakelen van de regelaar.

Afbeelding 3. Een voorbeeld van een spoel met dubbele winding.

Veel applicaties vragen meerdere voedingsspanningen. Voor een tweede spanning kan 
natuurlijk een aparte DC/DC-converter ingezet worden, maar het kan ook gemakkelij-
ker. Wanneer we namelijk de inductor in een buck-converter vervangen door een exem-
plaar met twee wikkelingen, dan kan hiermee een galvanisch gescheiden tweede span-
ning verkregen worden.

Afbeelding 1 toont een dergelijke constructie. De dubbele inductor werkt hier als trans-
formator die voor overdracht van energie naar het gekoppelde circuit zorgt. Wanneer de 
wikkelverhouding 1:1 is, zal de spanning Vo2 ongeveer gelijk zijn aan de spanning Vo1. 
In afbeelding 1A is te zien dat de plus van Vo1 verbonden is met de min van Vo2. Ten 
opzichte van massa ontstaat er zo een voeding die bijvoorbeeld 5 V en 10 V levert. Voor 
applicaties met zowel analoge en digitale circuits kan dit handig zijn. Zonder deze kop-
peling (afbeelding 1B) hebben we twee aparte spanningen en kunnen we bijvoorbeeld 
een voeding maken met een positieve en een negatieve spanning ten opzichte van massa. 

Iets minder simpel
Uitgaande van de schakelingen in afbeelding 1, zou u kunnen denken dat het op deze 
manier maken van een tweede spanning heel simpel is, maar de werkelijkheid is net even 
iets anders. Bedenk dat het gebruik van een gekoppelde inductor kan helpen om een 
tweede uitgangsspanning af te leiden zonder de kosten van een andere complete schake-
lende voeding, maar dat de tolerantie van de secundaire uitgangsspanning en de DCM-
drempel in de primaire wikkeling moeilijk zijn te voorspellen. Succesvolle 1:1 gekop-
pelde buck-converters moeten dan ook grondig worden getest. Ook niet vergeten mag 
worden dat de regelaar in de buck-converter uitsluitend de uitgangsspanning Vo1 regelt 
zonder rekening te houden met dat wat er met de spanning Vo2 gebeurt. In de meeste 
gevallen is de tolerantie van de secundaire uitgangsspanning te groot. Het is dan ook 
aanbevolen om een lineaire regelaar te gebruiken om de tweede spanning te stabiliseren. 
Dit levert dan wel een lagere tweede uitgangsspanning op dan de eerste en ook gaat dit 
ten koste van het totale rendement. In veel gevallen weegt dat ruimschoots op tegen de 
voordelen. Zeker wanneer de tweede uitgangsspanning beduidend minder zwaar belast 
wordt dan de eerste uitgang.

Waar zeer zeker rekening mee gehouden dient te worden is de totale stroom die beide 
uitgangen moeten leveren. Deze stroom moet immers door het schakelelement van de 
voeding geleverd worden. Beide uitgangsstromen samen moet ruim beneden de limiet 
blijven.

Afbeelding 2 laat zien wat voor stromen er in de transformator gaan lopen. De gele lijn 
is de geschakelde spanning, de paarse lijn de primaire stroom en de groene de secundaire 
stroom. In dit voorbeeld is de belastingsstroom van uitgang Vo1 constant. Is dit niet het 
geval, dan is de primaire stroom ook niet constant, wat natuurlijk van invloed is op de 
secundaire stroom.

Spoelen met dubbele windingen
Würth heeft voor dit soort toepassingen een groot aantal verschillende spoelen met een 
dubbele winding. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende impedanties en maximale stro-
men. Afbeelding 3 laat een voorbeeld zien van een dergelijke spoel met dubbele win-
ding. Dit is een spoel waarbij de primaire en secundaire winding tegelijkertijd gelegd 
zijn. Hierdoor is de wikkelverhouding 1:1. Andere wikkelverhoudingen zijn echter ook 
mogelijk. Het draad dat voor de spoelen gebruikt wordt, heeft meerdere lagen isolatie-
materiaal. Hiermee bereikt men dat de overslagspanning veel hoger is dan bij normaal 
draad met een enkele isolatielaag.

Een voorbeeld
Afbeelding 4 toont een voorbeeld van een complete DC/DC-converter met een buck-
regelaar. De toegepaste TPS54160 is een complete step-down-converter waarin alle 
benodigde elektronica is geïntegreerd. De in het IC toegepaste schakel-FET kan stromen 
tot 1,5 A schakelen. De in het schema genoemde stromen voor uitgang 1 en 2 samen 
liggen samen ruim binnen deze grens wat maakt dat voor deze voeding geen externe 
schakel-FET's nodig zijn.

Eigen ontwerp
Op basis van de hier besproken methode kunt u natuurlijk zelf een eigen voeding ont-
werpen. Eenvoudig is dit echter niet. Gelukkig heeft Würth een whitepaper uitgebracht 
waarin de werking van dit type voeding uitgebreid aan de orde komt. In het document 
wordt ook een groot aantal formules genoemd voor het berekenen van de diverse com-
ponenten. Aan de hand van alle informatie die hier genoemd wordt, bent u zelf in staat 
om met deze techniek een schakelende voeding te maken die twee uitgangsspanningen 
kan leveren.

Tijdens het komende Power electronics event online zal Alex Snijder, Field Application 
Engineer bij Würth dit type voeding ook behandelen. Mocht u naar aanleiding van dit 
verhaal zelf een dergelijke voeding willen ontwerpen, dan is zijn lezing de moeite waard 
om te gaan volgen. Voor meer informatie hierover, zie het kader over dit evenement.      •
Voor meer informatie over deze techniek, zie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'DC/DC-converters met meerdere uitgangen'

www.we-online.com
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LogiDrive-aandrijvingen zijn opgebouwd uit een 
IE4-synchroonmotor met een nominaal vermogen 
tot 5,5 kW, een tweetraps kegelwielreductor en een 
Nordac Link-frequentieomvormer die in de buurt 
van de motor is gemonteerd. Het hele systeem is 
modulair opgebouwd, zodat alle componenten van 
de aandrijving afzonderlijk kunnen worden onder-
houden. Met de nieuwste IE5+ synchroonmotor 
van Nord Drivesystems kan de energie-efficiëntie 
van het LogiDrive-concept en de reductie van het 
aantal varianten verder worden geoptimaliseerd. De 
planning van een systeem met aandrijvingen die zijn 
ontworpen voor de meest energie-efficiënte bedrijfs-
punten vereist optimale investeringskosten en moto-
ren die relatief energiezuinig werken, onafhankelijk 

van hun efficiëntieklasse. Daartoe is het noodzake-
lijk om veel verschillende aandrijfvarianten te behe-
ren en te onderhouden gedurende de gehele levens-
cyclus van het systeem. Vermindering van het aantal 
varianten is erop gericht om met een minimum aan-
tal verschillende aandrijfvarianten de vereiste snel-
heden en koppels binnen een systeem economisch 
rendabel te kunnen dekken. Indien nodig biedt 
Nord deze optimaliseringsservice binnen de context 
van klantprojecten. Het aantal varianten kan wor-
den verminderd door slechts één motorreductor en 
frequentieomvormer te gebruiken voor een bepaald 
toeren- en lastbereik. Deze motorreductor kan dan 
via de frequentieomvormer worden bestuurd en 
daarbij alle vereiste bedrijfspunten voor lagere ver-

Voor intralogistieke toepassingen levert Nord Drivesystems ‘op maat gesneden’ 
aandrijfoplossingen op basis van het LogiDrive concept – een energie-efficiënt, 
servicevriendelijk en gestandaardiseerd modulair systeem.

Energie-efficiëntie en vermindering 
van aantal varianten

mogenseisen of andere toerenbereiken dekken. Dit is eenvoudig mogelijk met de 
synchroonmotoren van het LogiDrive-concept, omdat deze onafhankelijk van de 
last en het toerental werken.                            •
Nord Aandrijvingen Nederland BV
(0252) 529 544
www.nord.com

De voedingen van de serie Pro 2 van Wago zijn ver-
krijgbaar in zes uitvoeringen voor een vermogens-
bereik van 120 tot 960 W. Met een rendement van 
maximaal 96% weten de voedingen energie perfect 
om te zetten. Bovendien kunnen ze via opklikbare 
communicatiemodules eenvoudig op een veld-
bus aangesloten worden. De krachtige Top- en 
PowerBoost-functionaliteit garandeert een hoge 
mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
installaties. Via de geïntegreerde interface worden 

de voedingen nauwkeurig ingesteld op de eisen van 
de applicatie. Parameters zoals uitgangsspanning en 
gedrag bij overbelasting worden comfortabel via de 
software geconfigureerd. De optioneel insteekbare 
communicatiemodules zorgen voor een continue 
uitwisseling van gegevens. Dankzij de monitoring-
functies kunnen de actuele gegevens van de voe-
ding te allen tijde opgevraagd en bekeken worden. 
Storingen worden duidelijk gesignaleerd en maken 
een onderbrekingsvrije bewaking van de applicaties 

mogelijk. De gebruikers kunnen hierbij kiezen via 
welke interface de Pro 2 aangesloten dient te wor-
den. De netvoedingen zijn smal en overtuigen met 
een hoge vermogensdichtheid en een uitstekend 
rendement. In de schakelkast hebben de voedingen 
weinig ruimte nodig.            •
Wago Nederland BV
(055) 368 35 00
www.wago.com

Krachtbron voor in de schakelkast 

Met de high-current testprobe VKB-635 
voorziet Ingun de groeiende markt in de 
e-mobiliteitssector van een efficiënte testop-
lossing voor batterijen tot 100 A. Gezien de 
toenemende milieuvervuiling en de inspan-
ningen van overheden en fabrikanten om die 
tegen te gaan, neemt de vraag naar elektrische 
voertuigen voortdurend toe. De batterijen die 
in deze auto's zijn geïnstalleerd, vragen om 
high-performance tests die gelijke tred kan 
houden met de groeiende capaciteit. De vier-

polige accuklem VKB-635 wordt gebruikt 
voor het betrouwbaar contacteren van batte-
rijcellen en is daarom van cruciaal belang voor 
de kwaliteitswaarborging. De vergulde sense-
contacten zorgen voor perfect contact en een 
nauwkeurige meting van de spanning direct 
op de batterijcel. De vertinde contactvlakken 
van de VKB-635 maken een passief contact 
met lage contactweerstand mogelijk. Er zijn 
twee accuklemmen per batterijcel nodig. De 
power-aansluitingen zijn verbonden via vier 

meegeleverde kabels met een lengte van 400 
mm en doorsnede van 2,5 mm2. Het sense-
contact is aangesloten via twee kabels met 
een lengte van 400 mm en doorsnede van 0,5 
mm2. Optioneel kan een temperatuursen-
sor worden geïntegreerd in de high-current 
probe.                 •
Ingun Pruefmittelbau GmbH
(045) 562 03 11
www.ingun.com

Batterijcellen betrouwbaar en efficiënt testen

http://www.we-online.com/redexpert
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De IT-M7700 high-performance program-
meerbare AC-voedingen combineren intel-
ligentie met een grote mate aan flexibiliteit 

in een compacte behuizing. De ingebouwde 
powermeter en de willekeurige-golfvormge-
nerator zorgen ervoor dat de IT-M7700 breed 
inzetbaar is voor de meest veeleisende toe-
passingen. Men kan daarbij denken aan het 
simuleren van netspanningsstoringen, aan het 
testen van vitale medische apparatuur maar 
ook aan conformiteitstests van de elektronica 
in een vliegtuig. Ook voor het uitvoeren van 
standaard IEC-tests bij huishoudelijke appa-
raten kan de IT-M7700 uitkomst bieden. De 
IT-M7700 is momenteel leverbaar in twee 

modellen met vermogens van 300 VA en 600 
VA. In de AC-modus kan een frequentie tot 
1000 Hz worden gegenereerd. Daarnaast kan 
de voeding ook in DC-modus functioneren, 
en is er zelfs een AC+DC-modus waarbij een 
DC-offset aan een AC-signaal meegegeven 
kan worden. Met de bijgeleverde software kan 
elke golfvorm (ook een willekeurige) worden 
geprogrammeerd. De software maakt het ook 
mogelijk om EMC-tests uit te voeren conform 
de IEC-normen 61000-4-11, -13, -14, -17 en 
-28. Commerciële en militaire luchtvaart-con-

formiteitstests volgens ABD 0100, ABD A350, 
ABD AMD24, Boeing 787, DO-160D, MIL-
STD-704F en 1399-300B zijn eveneens stan-
daard in de software voorgeprogrammeerd. De 
ingebouwde powermeter maakt het daarbij 
mogelijk om eenvoudig de spanning, stroom, 
frequentie, actief vermogen en arbeidsfactor te 
meten.                                            •
TT&MS BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Programmeerbare AC-voedingen

Telkens wanneer een power-MOSFET in een 
schakelende voeding (SMPS) wordt in- of 
uitgeschakeld, produceren parasitaire induct-
anties een verandering van de massapotenti-
aal (ground shift) die het gatedriver-IC ten 
onrechte kan triggeren. Om dit effect te voor-
komen heeft Infineon een component toege-
voegd aan zijn reeks goedkope en compacte 
EiceDRIVER 1EDN TDI 1-kanaals gate-

drivers (TDI: Truly Differential Inputs). Het 
nieuwe IC (1EDN7550U) is ondergebracht in 
een ultrakleine (1,5 x 1,1 x 0,39 mm) 6-pins 
loodvrije TSNP-behuizing. De gatedriver-IC's 
met TDI van Infineon vormen de sleutel tot 
ontwerpen met een hoge vermogensdicht-
heid en hoge efficiëntie tegen lagere systeem-
kosten in vergelijking met alternatieve oplos-
singen. De TSNP-behuizing neemt vijf keer 

minder printruimte in beslag dan vergelijk-
bare SOT-23-uitvoeringen. Met een PWM-
ingangssignaal van 3,3 V op toepassingsniveau 
is de EiceDRIVER 1EDN TDI bestand tegen 
statische ground shifts tot ±70 V en transiënte 
ground shifts tot maximaal ±150 Vpiek.         •
Transfer Multisort Elektronik BV
(040) 737 04 57, www.tme-benelux.nl

Uiterst kleine gatedriver-IC's

Duitse innovatieprijs voor Varta

Met de Blueline brengt Mascot een 
mooi vormgegeven en zuinige familie 
lithium-laders voor het lagere vermogens-
bereik op de markt. Met uitwisselbare 
AC-voedingsstekkers en een keuze aan 

DC-aansluitingen kan deze reeks univer-
seel worden ingezet voor verschillende 
toepassingen (zowel voor Li-ion als voor 
Li-ijzerfosfaat). De reeks loopt van 7,5 W 
tot 300 W. Zoals alle laders van Mascot 
zijn ook deze IEC60601-1 medisch 
gecertificeerd. Naast lithium-varianten 
zijn er ook uitvoeringen voor NiMH- en 
loodzuur-accu’s. Al vanaf kleinere aantal-
len zijn ook klantspecifieke uitvoeringen 
mogelijk (eigen labels, kabels, kleur van de 
behuizing enzovoort).              •
 
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Universele lithium-laders
Het assortiment geïsoleerde miniatuur-DC/
DC-converters voor industriële toepassingen 
van Flex Power Modules is uitgebreid met 
de PUB-2B-serie. Verkrijgbaar in uitvoerin-
gen voor enkele of dubbele uitgangsspanning 
bieden de krachtige ongeregelde modules een 
uitgangsvermogen van maximaal 2 W (waarbij 
geen minimale belasting vereist is). De conver-

ters zijn ondergebracht in een compacte SIP7-
behuizing van 19,7 x 7,1 x 10,2 mm en bieden 
een hoog rendement, typisch maximaal 86% bij 
12 V uitgangsspanning onder volledige belas-
ting. De isolatiespanning tussen ingang en uit-
gang bedraagt 4000 V. Deze nieuwe reeks geïso-
leerde, ongeregelde DC/DC-convertermodules 
hebben kortsluitbeveiliging en een MTBF van 
18,3 miljoen uur. Mede dankzij de verbeterde 
bescherming voor toepassing in ruwe (industri-
ele) omgevingen, werken de robuuste omvor-
mers betrouwbaar binnen een temperatuurbe-
reik van –40 °C tot + 95 °C.               •
Avnet Abacus, (076) 572 23 00
www.avnet-abacus.eu

Industriële DC/DC-converters

De "German Innovation Prize" werd op 3 april 
2020 voor de elfde keer uitgereikt; de prijs ging 
deze keer naar Varta AG. Accenture, EnBW 
en WirtschaftsWoche hebben samen het 
"German Innovation Prize"-initiatief opgericht 
om opmerkelijke, toekomstgerichte innovaties 
van Duitse bedrijven die met hun innovatie-
kracht bedrijven en markten veranderen, in de 

schijnwerpers te zetten. Varta wist de jury te 
overtuigen met een nieuwe technologie om de 
energiedichtheid van Li-ion-batterijen te ver-
hogen door het gebruik en optimaliseren van 
nieuwe materialen met een hogere opslagcapa-
citeit. In een eerste stap werd de energiedicht-
heid met 25 procent verhoogd. Voor fabrikan-
ten van bijvoorbeeld draadloze headsets is de 

batterij een strategisch onderdeel. Daarom is 
een hoge energiedichtheid van groot belang 
voor fabrikanten en gebruikers, en deze maakt 
een langere gebruiksduur of extra functies in 
hun headsets mogelijk.               •
Varta AG
www.varta.com

http://vandentempel.nl
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De ADT1 is een robuste niveausensor die 
meetgegevens via LoRaWAN verzendt. De 
compacte en waterdichte roestvrijstalen behui-
zing bevat elektronica die wordt gevoed door 
drie conventionele AA-batterijen, die vijf jaar 
gebruik bij een transmissie-interval van 10 
minuten mogelijk maken. De sensor kan wor-
den gebruikt voor het bewaken van peilbuizen 
van twee inch of groter en kan op het meet-
punt worden opgehangen zonder dat uitge-
breide installatiewerkzaamheden nodig zijn. Er 
kan een PA-26X of 36XW (CTD) niveausen-
sor (RS485-interface) of een PA-26D niveau-
sensor (I2C-interface) worden aangesloten. 
Kabellengten tot 250 m zijn mogelijk, wat 
het systeem perfect maakt voor niveaumetin-
gen in diepe peilbuizen. De ADT1 heeft een 
geïntegreerde barosensor voor barometrische 
compensatie van de gemeten waarden. Ook 

worden luchttemperatuur en -vochtigheid in 
de behuizing gemeten. De luchtvochtigheid 
is een indicatie van mogelijke lekken in de 
ADT1, zodat al in een vroeg stadium passende 
maatregelen kunnen worden genomen voordat 
het apparaat uitvalt. De ADT1 wordt bediend 
met behulp van de Keller Kolibri Cloud-
webportaal (kolibricloud.com) van Keller.      •
Keller Meettechniek
(0812) 399 840
www.keller-holland.nl

Draadloze niveausensor
De Isobus PUR is een hybride stroom- en 
datakabel van Helukabel voor gebruik in 
de landbouwsector. De kabel verzorgt de 
verbinding tussen tractoren, maaidorsers, 
spuitmachines en andere landbouwvoer-
tuigen met de werktuigen aan de voor- of 
achterkant van de machine. De ISOBUS 
PUR voldoet aan de ISO 11783-norm die 
de communicatie regelt tussen landbouw-
machines, voornamelijk tractoren en werk-
tuigen. Toepassingsgebieden van Isobus 
zijn onder meer wielsensoren, automa-
tisch sturen en omdraaien, GPS-navigatie, 
rijgeleiding, bewaking van apparatuur en 
sensoren, video-invoer en vlootbeheer. 
De met PUR ommantelde hybride kabel 
heeft, afhankelijk van de toepassing, een 
werktemperatuurbereik van –40 °C tot 
+85 °C. De robuuste buitenmantel van de 

Isobus PUR is bestand tegen olie, slijtage, 
UV-straling, microben en is bovendien 
vlamvertragend. De kabel wordt in drie 
standaardconfiguraties geleverd, maar kan 
ook aan klantspecificaties worden aange-
past.                                                      •
Helukabel BV
(0495) 796 912
www.helukabel.nl

Hybride kabel voor de landbouwindustrie

Het portfolio van speciale OEM, Embedded 
& Edge (OE&E)-producten van Dell is 
uitgebreid met Faytech-aanraakschermen. 
Deze producten zijn speciaal ontworpen 
voor organisaties die werken in uitdagende 
omgevingen, maar ook voor sales-omgevin-
gen die steeds digitaler worden. Aanraak-
interfaces zijn cruciale hulpmiddelen in 
extreme en andere omgevingen om het 
personeel, met behulp van technologie, zo 
goed mogelijk voor te bereiden op de uit-
dagingen waarmee ze worden geconfron-

teerd. Industriële automatisering is hier 
een goed voorbeeld van. Men moet bijna 
realtime toegang hebben tot gegevens zoals 
de status van machines en apparatuur; 
machinegegevens zijn echter vaak verdeeld 
over verschillende systemen. Met de duur-
zame aanraakschermen van Faytech hebben 
werknemers op de werkvloer alle informatie 
die ze nodig hebben op één plek en op het 
juiste moment, waardoor ze zich kunnen 
concentreren op het leveren van een beter 
productierendement en betere workflows. 

Met de toevoeging van het brede scala 
aan industriële displays van Faytech kan 
Dell schermen aanbieden die op verschil-
lende manieren toegepast kunnen worden; 
van kleine Point of Sale- en middelgrote 
Human Machine Interface-schermen tot 
grootformaat displays voor dashboarding 
en samenwerking.                                     •
Dell Technologies
(06) 30 02 32 81
www.dell.com

Industriële aanraakschermen voor extreme omgevingen

http://duranmatic.com
http://printtec.nl
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Anderhalve meter
‘Gezondheid!’

Dat kan vanaf 1 juni toch weer gezegd worden, als je ten-
minste anderhalve meter afstand houdt in een kroeg of 
restaurant. Ik heb de protocollen er niet exact op nagesla-
gen, maar volgens mij kun je op afspraak met een groepje 
vrienden of familieleden proosten op de nieuwe tijd. De 
minister die ‘we gaan van het gas af ’ heeft verzonnen, 
kwam ook met de voorzet van een ‘anderhalvemetereco-
nomie’. De afgelopen weken is gebleken dat mensen dat 
niet gewend zijn. Dat vind ik dan ook tegelijkertijd mooi 
nieuws. Wij willen dichter bij elkaar zijn.

De oplossingen die in diverse sectoren voor deze ander-
halvemetereconomie gevonden worden, richten zich op 
halvering of een nog lagere omzet. Alles beter dan geen 
omzet, zeg maar. Ik heb ook wat unieke ideeën voorbij 
zien komen van technische snufjes, die de anderhalve 
meter afstand zullen garanderen. Met een lobby voor VSL 
en het belang van standaarden, vindt FHI het toch wel 
fijn te constateren dat het nodig is om nauwkeurig te kun-
nen zijn. Ook dit vind ik positief nieuws.

Maar als je verder kijkt dan die anderhalve meter, dan 
hebben we nog veel afstand te overbruggen. Diverse secto-
ren stonden stil in maart, april en mei 2020. De voorbeel-
den zijn al vaak genoeg aan de orde geweest en dat gaat 
een impact geven. Als we dat een nadeel noemen, dan kan 
de spreuk van Johan Cruijff uit de kast gehaald worden. 
Technici kunnen met oplossingen komen en de maat-
schappij kan door samenwerking naar een hoger niveau 
groeien. Er zullen zaken losgelaten moeten worden, maar 
we kunnen ook dingen oppakken die we voorheen niet 
voor ogen hadden.

In plaats van de nadruk op vervelende aspecten, zoals een 
zogenaamde strijd tussen Italië en Nederland over finan-
ciële zaken of de veronderstelling dat 5G gelinkt is aan 
de corona-uitbraak, kunnen we kijken hoe we dichter 
bij elkaar kunnen komen. In een wereldwijde gekte rond 
mondkapjes wordt het bijvoorbeeld duidelijk dat mensen 
met een sterke nadruk op hun eigen belang geen bezwaar 
zien in valse certificaten. Dat zien we in de technische 
wereld ook vaak voorkomen en dat noemen we netjes een 
gebrek aan level playing field. Nu hebben we de kans om 
die charlatans te weigeren.

Er zit sowieso veel flauwekul in het regelen van dingen. 
We hebben nu het moment gevonden om die onzin uit 
de weg te gaan. Gewoon doen, met verstand en begrip 
voor mensen. Problemen herkennen, oplossingen vinden 
en samen ervoor zorgen dat de implementatie gebeurt. 
Als we dat nou ook eventjes doorzetten in de Benelux en 
Europa, dan kunnen we met elkaar een kracht maken die 
iedere afstand weet te overwinnen. Laten we het maar een 
goede volksgezondheid noemen.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

De EN 60204-1 normering richt zich 
op fabrikanten en machinebouwers, en 
dan met name op elektrische en elek-
tronische onderdelen van machines 
die niet in de hand worden gehouden. 
De norm begint op het punt waar de 
machine op de voeding is aangesloten, 
en richt zich dus speciaal tot bedrijven 
die bouwen, modificeren, renoveren 
en inspecteren. Gossen Metrawatt 
heeft daarvoor een tester ontwikkeld 
die alle noodzakelijke testen norm-
conform kan uitvoeren. Deze testen 
betreffen onder andere de weerstand 
van de beschermingsleiding, isolatietest, 
hoogspanningstest en restspannings-

test. Belangrijke testen die de veiligheid 
moeten waarborgen. De Profitest Prime 
AC vervangt de bekende Metramachine 
en wordt geleverd in een zeer robuuste 
koffer met trolley. Voor de veiligheid 
van bijvoorbeeld het uitvoeren van de 
hoogspanningstest is een sleutelschake-
laar, een set rood/groene signaallampen 
en een noodstopschakelaar standaard 
aanwezig. De tester functioneert niet 
zonder de aanwezigheid van deze drie 
componenten. Bidirectionele commu-
nicatie is mogelijk via Izytron.iq soft-
ware, die zowel de tester kan uitlezen als 
testsequenties en objecten in de tester 
kan ingeven.                                      •

GMC-Instruments  
Nederland BV
(0348) 421 155
www.gmc-instruments.info

Machines testen conform de machinerichtlijn

Het Duitse nationale meet-
instituut heeft Seijsener de 
'Baumusterprüfbescheinigung' toe-
gekend voor de walstroomkasten 
van het bedrijf. In samenwerking 
met partner Involtum zijn zowel de 
hard- als software dusdanig ontwik-
keld, dat Seijsener haar klanten een 
eerlijke, transparante en traceerbare 
transactie kan garanderen. Iedere 
bezitter van een elektrische auto her-
kent dit ongetwijfeld. De accu moet 
worden geladen; men sluit de auto 
op een laadpunt aan en start de laad-
beurt met een pas. Aan het einde 
van de maand volgt een rekening 
waarop staat hoeveel stroom en tegen 
welke kWh-prijs op het betreffende 
laadpunt is verbruikt. In Duitsland 
werkt dit echter anders. Daar moet 
informatie die wordt verzameld bij 

een laadsessie zeer gedetailleerd en 
transparant zijn voor de gebruiker. 
Dit betekent dat er dus zware eisen 
worden gesteld aan de meter. Klopt 
de meterstand, worden de meterstan-
den veilig uitgelezen en overgedragen 
en klopt de rekening die de gebruiker 
van een stroomvoorziening ontvangt? 
In Duitsland dienen stroomvoorzie-
ningen zoals laadpunten voor auto’s 
en walstroom zodanig te worden 
ingericht dat de gebruiker zekerheid 
heeft dat deze drie punten goed zijn 
geregeld. Voor walstroom waren nog 
geen ijkrechtconforme voorzieningen 
beschikbaar, onder meer omdat aan 
walstroomvoorzieningen een aantal 
extra eisen wordt gesteld. Inmiddels 
installeert Seijsener/Involtum ruim 
120 walstroomkasten in Nordrhein-
Westfalen. De betreffende technolo-

gie kan ook worden toegepast in auto-
laadpunten, stroomvoorzieningen 
voor jachthavens en marktstroom.   •
Seijsener Rekreatie- 
Techniek BV
(075) 681 06 59
www.seijsener.com  

Nederlandse walstroomkasten voldoen aan Duits ijkrecht

De 2580 FlowtraMag is een kunst-
stof full-bore magmeter die uiterst 

nauwkeurig een flow kan meten, en 
dat zonder bewegende delen in de lei-
ding. Het grote voordeel van de 2580 
FlowtraMag is dat deze de doorstroom 
direct na een pomp, fitting of afslui-
ter uiterst nauwkeurig kan meten. 
Dat maakt de flowmeter ideaal voor 
flowmetingen in korte leidingstuk-
ken. De 2580 FlowtraMag gebruikt 
elektromagnetische inductie om de 
flow te bepalen. Omdat een geleidend 
medium inductiespanning opwekt in 
het magnetische veld van de flowme-
ter, kunnen de elektroden de span-
ning meten en daarmee de flow bepa-
len. Daarbij staat een verhoging van 

de spanning gelijk aan een verhoging 
van de flow. De flowmeter kan al na 
3x de leidingdiameter na een pomp, 
fitting of afsluiter worden ingebouwd 
zonder dat dit de nauwkeurigheid van 
de meting beïnvloedt. Dit maakt de 
2580 FlowtraMag uitermate geschikt 
voor skidmontage en doseerkasten. 
Dankzij de volledig kunststof uitvoe-
ring is de 2580 FlowtraMag chemisch 
bijzonder resistent, ook in applicaties 
met agressieve chemicaliën.               •
Georg Fischer NV
(0578) 678 222
www.gfps.com/nl

Nauwkeurige flowmeting

Hoewel de WSEN-TIDS tempera-
tuursensor van Würth Elektronik 

slechts 2,0 x 2,0 x 0,5 mm meet, 
is het toepassingsgebied breed: de 
nauwkeurigheid in het meetbereik 
–40...+125 °C bedraagt ± 0,5 °C, 
en in het bereik –10...+60 °C zelfs 
± 0,25 °C. Toepassingen reiken 
van PCB-temperatuurbewaking en 
systeembewaking voor voedingen, 
verwarming, ventilatie, airconditio-
ning en koelketenbewaking tot sen-
sortechnologie in industriële bestu-
ringen, huishoudelijke apparaten of 
wearables. De sensor wordt geka-
libreerd geleverd en kan daarom 

zonder tijdrovende testmetingen 
worden gebruikt. Het 16-bits uit-
gangssignaal van de sensor kan wor-
den uitgelezen via een I2C-interface 
met verschillende data rates tot 
maximaal 200 Hz. Optioneel kan 
een extra interrupt-pin worden 
gebruikt om aan te geven wanneer 
een geprogrammeerde drempeltem-
peratuur wordt overschreden.         •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Temperatuursensor: klein, nauwkeurig en veelzijdig
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De Lemo-connector staat bekend om zijn 
push/pull verbinding. De nieuwe harpoen-

Press-fit contacten voor haakse en rechte printconnectoren
aardingspennen van Lemo 
maken het nu mogelijk om 
vooraf eenvoudig de ver-
schillende printconnectoren 
te monteren. Het voordeel 
van deze nieuwe press-fit 
contacten is de tijdwinst tij-
dens de voormontage; het is 
dus niet nodig om eerst rin-
gen te plaatsen en schroeven 
aan te brengen. Uitlijnen 
van de connector en deze 

stevig aandrukken is voldoende. Door deze 
voormontage kan de printplaat bij de assem-
blage gewoon worden omgedraaid en door 
het reflow-soldeerbad worden gehaald. Deze 
oplossing is bedoeld voor haakse en rechte 
printconnectoren van de series 0B & 1B, en 
is geschikt voor printplaten met een dikte 
van 1,6 mm.                •
Lemo Connectors Benelux
(023) 206 07 01
www.lemo.com

Aandrijfspecialist Faulhaber 
heeft zijn BXT-serie platte 
motoren uitgebreid met 
op elkaar afgestemde tand-
wielkasten en geïntegreerde 
encoders, en met toeren-
talregelaars die ook in de 
axiale richting uitzonderlijk 
kort zijn. Alle componenten 
zijn geoptimaliseerd voor 
een perfecte samenwerking. 
De drie maten kunnen veel 
verschillende aandrijfuitda-
gingen oplossen. Mogelijke 
toepassingen voor de kleine 
compacte aandrijvings-
systemen zijn protheses, 

Veel kracht in weinig ruimte
robotgrijpers, industriële automatisering, 
humanoid robots en zelfs biorobotica voor 
gemotoriseerde krachtondersteunende 
handexoskeletten. Dankzij de nauwkeurige 
toerentalregeling zijn ze ook geschikt voor 
dialyse-apparaten of medische pompen. De 
motoren zijn ontwikkeld op basis van het 
klassieke externe-rotorontwerp. Dankzij de 
innovatieve wikkeltechniek en de geoptima-
liseerde constructie produceren de borstel-
loze DC-servomotoren een koppel tot 134 
mNm bij een diameter van 22 mm, 32 mm 
en 42 mm, en leveren ze een continu ver-
mogen tot 100 W bij een hoog rendement. 
Dankzij de hoge kopervulfactor en het ont-
werp van de poolschoenen is het magneet-
veld sterk en is de koppelrimpel zeer klein. 

De motoren, die geschikt zijn voor toeren-
tallen tot 10.000 rpm, zijn verkrijgbaar met 
of zonder behuizing.               •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

De Corona-afstandssensor-tag zorgt ervoor 
dat medewerkers in dezelfde ruimte kunnen 
blijven werken terwijl toch een veilige onder-
linge afstand gewaarborgd is. Het bewaren van 
een veilige afstand op de werkvloer is lastig 
want door geconcentreerd werken komt men 
onbewust soms toch te dichtbij. Om veilig te 

kunnen blijven werken heeft fabrikant AME 
de Social Distancing Sensor ontwikkeld. Deze 
tag is een doorontwikkeling van drie technolo-
gien uit het EGOpro Safe-beveiliging systeem 
dat aanrijdingen tussen medewerkers en voer-
tuigen zoals heftrucks voorkomt. Medewerkers 
dragen een elektronische afstandssensor-tag, 
een onzichtbare 'veiligheidsbubbel' bewaakt 
op enkele centimeters nauwkeurig of er sprake 
is van een veilige onderlinge afstand. Die 
afstand is vooraf ingesteld op 1,7...2 meter; 
als er pas bij 1,5 meter een signaal zou volgen, 
dan zou iemand toch de 'bubbel' in kunnen 
lopen. Komt een collega te dichtbij of houdt 
men zelf te weinig afstand dan is een LED-
signaal zichtbaar op beide tags; daarnaast is er 
een voelbaar trilalarm. De tag is oplaadbaar; 

Corona-afstandssensor-tag bewaakt veilige afstand 
een volle batterij gaat 12 uur 
mee. Er zijn geen antenne’s 
nodig en ook geen Wifi/
Bluetooth, zodat het sys-
teem direct inzetbaar is. Het 
EGOpro Social Distance 
systeem kan worden uit-
gebreid tot een Plus-versie 
met diverse extra functies 
zoals toegangscontrole of 
controle op het maximale 
aantal medewerkers in een 
gebied.                   •
Inrato BV
(085) 273 67 50
www.inrato.com
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