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	 Elektrotechniek

Om	installatie	te	versnellen

Push-in kabelwartel 

Onlangs introduceerde ABB een kabelwartel bedoeld om het installeren een stuk te vergemakkelijken. Zoiets is 

op papier vrij gemakkelijk gesteld, maar is dat ook daadwerkelijk het geval. Wij hebben een wartel laten komen 

en onderworpen aan een test om zo zelf te ervaren of het installatiegemak dat ABB noemt echt wel zo is.

Waarom we kabelwartels gebruiken, hoeven we niet uit 
te leggen. Dit is immers de meest gemakkelijke manier 
om er voor te zorgen dat de invoer van een kabel in 
een behuizing goed afgesloten is voor vocht en vuil. 
Installatiekasten die zo uitgerust zijn kunnen zo gemak-
kelijk geschikt gemaakt worden voor toepassing in o.a. 
vochtige ruimtes. Deze functie blijft jarenlang gegaran-
deerd als wartel, kabel en kast van goede kwaliteit zijn. 
Kabelwartels worden ook wel gebruikt voor het door-
voeren van snoeren bij applicaties die niet vast opge-
steld worden. Zelf kom ik meer dan geregeld wartels 
tegen op verplaatsbare apparaten, theaterlampen en 
onderdelen voor tijdelijke stroomvoorziening zoals 
zwerkasten en verdeelblokken. Daar wordt de wartel 
niet alleen gebruikt voor het voorkomen van binnen-
dringend vocht en vuil ook gebruikt als trekontlasting. 
Er zijn zelfs wartels die voorzien zijn van een veerach-
tige constructie om de kabel te beschermen tegen te 
vaak buigen. De vraag blijft echter of een kabelwartel 
wel geschikt is voor toepassing op verplaatsbare elektri-
sche apparaten en onderdelen. De praktijk laat zien dat 
de meeste wartels voor deze toepassing grote beperkin-
gen hebben. Welke dat zijn, is snel op te noemen.

Standaard	wartel
De standaard wartel die met een moer vastgezet wordt, 
heeft twee belangrijke nadelen die vooral opspelen als 

deze wartels gebruikt worden voor niet vast opgestelde 
applicaties. Als eerste is dat de niet optimale trekontlas-
ting. Zeker na verloop van tijd zie je dat het snoer lang-
zaam uit de wartel getrokken wordt en de losse aders 
uit de wartel komen. Of dit ook daadwerkelijk altijd 
gebeurt, is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de kle-
minrichting in de wartel, de kracht waarmee de kabel 
geklemd wordt en natuurlijk het gebruik. De eerste fac-
toren hebben we redelijk goed zelf in de hand, maar het 
gebruik is natuurlijk de grootste onzekere factor.
Het tweede nadeel heeft te maken met de moer waar-
mee de wartel vastgezet wordt. Door beweging van de 
kabel kan na verloop van tijd deze los komen te zitten. 
De hele wartel kan dan los komen te liggen en is ook 
niet weer gemakkelijk opnieuw vast te zetten. Daarvoor 
moet de behuizing geopend worden om bij de moer te 
komen. 
Het losraken van de moer kan voorkomen worden door 
het toepassen van een klem- of kartelring of door hele-
maal geen moer te gebruiken en het schroefdraad in 
de behuizing te tappen - iets dat niet voorkomt dat de 
wartel los gaat zitten, maar wel er voor zorgt dat het 
opnieuw vastzetten een stuk gemakkelijker is.
Voorgaande nadelen hebben te maken met het gebruik, 
maar ook bij het monteren van de wartel komen we een 
belangrijk nadeel tegen. Met name het vastzetten van 
de wartels met een moer kost de nodige tijd. De behui-

zing moet geopend worden waarna het soms prutsen 
is om de moer op de wartel te krijgen. Zeker als de 
klus hoog op een ladder of steiger uitgevoerd moet wor-
den, is het uitkijken geblazen. Een moer die valt, is niet 
gemakkelijk weer op te rapen.

NPG	Quick-Connect
Met de nieuwste kabelwartel van ABB, de NPG Quick-
Connect, kunnen kabels snel op een kast of paneel 
worden aangesloten zonder dat de behuizing hoeft te 
worden geopend. Dit kan een aanzienlijke tijdbespa-
ring opleveren. Dankzij het ingebouwde vergrende-
lingsmechanisme van nylon kan de Quick-Connect 
aan de hand van een eenvoudig proces in drie stappen 
worden geïnstalleerd: steek de wartel in een ingang van 
de kast van de juiste afmeting, doe de kabel erin en zet 
deze goed vast. U hebt geen moeren of andere extra 
onderdelen nodig. 
Dankzij de snelheid en het gemak waarmee kan wor-
den geïnstalleerd, is de NPG Quick-Connect perfect 
voor paneelbouwers en installateurs die grote volumes 
installeren. Het installatiegemak leidt namelijk niet tot 
een vermindering van de prestaties. De wartels voldoen 
aan de vereisten van UL514B/CSA C22.2 nr. 18.3; EN 
62444. Ook voor niet vast opgestelde applicaties kan 
de wartel grote voordelen opleveren. Hier komen we 
nog op terug.

Afbeelding 1. De NPG Quick-Connect 
kabelwartel.

Afbeelding 2. Stevige ‘weerhaken’ 
voorkomen dat de wartel uit het gat komt.

Afbeelding 3. Voor demontage is er een 
handig tool.

Quick-Connect kabelwartel is gemaakt 
van nylon en is daarmee corrosiebesten-
dige. Zoals de wartel er uitziet op de foto in 
afbeelding 1, zo wordt hij ook geleverd en 
gebruikt. De wartel is dus één geheel die zo 
gebruikt kan worden. Zoals de documentatie 
al belooft, is het monteren letterlijk inklik-
ken, aandraaien en klaar. De eerste keer dat 
je dat doet, valt onmiddellijk op hoe gemak-
kelijk dit gaat. Voor dat je er erg in hebt, zit 
de wartel op zijn plaats.
Door de rubberen ring en de kunststoffen 
veerring zet het er naar uit dat de afdichting 
ook na lange tijd nog betrouwbaar is en blijft 
voldoen aan de beschermingsgraden IP66 of 
IP68.
Bij normaal gebruik zullen de wartels goed 
presteren bij temperaturen van -20 tot 100 
graden Celsius, maar ze kunnen gedurende 
kortere perioden temperaturen van -30 tot 
150 graden Celsius aan. 
Dankzij het installatiegemak is de Quick-
Connect een ideaal product voor OEM's 
en paneelbouwers. Verder zal iedereen in 
de branche die met elektrische behuizingen 
werkt en heel veel wartels moet verwerken, 
ervaren dat dit type wartel al heel snel ook 
qua kosten veel op kan leveren. 

Onze	ervaring
Ten opzichte van een normale kabelwartel 
is de NPG Quick-Connect een complexer 
onderdeel, maar waaraan je onmiddel-
lijk ziet dat de ontwikkelaars bij ABB niet 
alleen een mooie wartel hebben weten te 
maken, maar ook eentje die zeer doordacht 
is. Zoals al gezegd, is het toepassen verras-
send eenvoudig. Ik heb al heel wat wartels 
mogen verwerken, maar nog nooit ging dit 
zo gemakkelijk.
Wel is hij een stuk groter. In totaal is dit 
ca. 2 cm waarvan er zowel binnen als bui-
ten de kast even veel extra wartel is. Dit kan 
een nadeel zijn als hij toegepast wordt in 
bestaande kasten.
Kijken we naar de mechanische eigenscha-
pen, dan valt als eerste op dat de wartel nadat 
hij ingeklikt is, niet meer uit zichzelf uit het 
gat kan komen. De drie grote 'weerhaken' 
zorgen er voor dat de wartel in het gat blijft, 
ook al is hij niet aangedraaid (afbeelding 
2). De klemveer in de wartel zorgt er voor 
dat bij het aandraaien het vaste deel niet 
meedraait. Aan de binnenkant van de kast 
hoeft dan ook niets vastgehouden te wor-
den. Prettig is het gegeven dat de zeskant een 
stuk dikker is dan bij veel normale wartels. 
Hierdoor kun je met een (passende) steek- of 
ringsleutel veel meer kracht zetten voordat je 
het kunststof beschadigd. De wartel laat zich 
dan ook zeer goed vastdraaien op de behui-
zing. Niet alleen komt dit de afdichting ten 
goede, maar ook het kunnen toepassen van 
de wartel voor niet vast opgestelde applica-
ties. Om te testen of voor die laatste toepas-
sing de wartel ook als trekontlasting goed 
werkt, hebben we in de wartel een passend 
snoer van een bekend merk gemonteerd. 
Vervolgens hebben we het geheel op trek 
belast. Tot een kracht van ongeveer 700 N 
gaf de wartel geen krimp. Pas bij 750 N ging 
het mis. De rubberen mantel van de kabel 
begaf het. Op ongeveer 10 cm vanaf de war-
tel brak het rubber. De oorzaak lag dus niet 
bij de wartel, maar bij de gebruikte kabel 
(die waarschijnlijk al wat belegen was). Met 
een nieuwe kabel mag u dan ook verwachten 
dat de trekontlasting nog aanzienlijk hoger 
zal zijn. Dit hebben we echter niet kunnen 
testen omdat onze testopstelling niet verder 
dan 800 N ging.

Demontage
In tegenstelling tot een standaardwartel is het demon-
teren niet zonder de juiste hulpmiddelen gemakke-
lijk te doen. ABB levert echter een hele simpele tool 
(afbeelding 3). Hiermee is met hetzelfde gemak de 
wartel te demonteren als het monteren. ABB heeft 
dus kortom aan alles gedacht om het de gebruiker 
alleen maar gemakkelijker te maken.                   •
Voor meer informatie 
www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Push-in kabelwartel'.
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Lightyears	ahead
	(Of:	“China	first?”)

Leest u ook wel eens een uitspraak waarvan u denkt: “ ik zou dat zo toch niet 
zeggen”? Het overkwam mij enige weken geleden. Ik was aan het lezen over die 
diefstal van ASML IP (Intellectual Property) in de Verenigde Staten door een 
tweetal Chinese medewerkers. De algemene opinie was ‘daar zal de Chinese 
overheid wel achter zitten’. Ik moet beamen dat dit ook míjn eerste associatie 
was. Nu is bekend dat van alle overheden, in het bijzonder de Chinese niet 
werkelijk uitblinkt in een genuanceerd begrip van het mijn en dijn zodra het 
om intellectuele rechten gaat.
Het begrip ‘mijn’ wordt beter begrepen dan het ‘dijn’. Of misschien is dijn 
wel een Chinese verbastering van “Das ist mein”. Dat zou dan de gretigheid 
verklaren waarmee deze overheid zich bezig houdt met het vergaren van de 
intellectuele eigendommen van anderen. Niet dat andere overheden zich daar 
niet aan vergrijpen, ook de westerse wereld kan hier wat van. Neem alleen maar 
de informatiehonger van de Amerikaanse NSA. Na de publicaties van Edward 
Snowden hebben we een redelijk idee wat er zoal over, en van ons verzameld 
wordt.
Dat deze Chinese interpretatie van ‘mijn en dijn’ succesvol is blijkt wel uit het 
feit dat zij van uit vrijwel het niets een bloeiende telecommunicatie industrie 
hebben weten op te bouwen, zo succesvol dat Huawei inmiddels voorop lijkt 
te lopen wat de 5G ontwikkelingen betreft. Mondiaal zijn volgens mij alleen 
Nokia en Ericsson nog voldoende grote tegenspelers.

Helemaal zonder schuld zijn wij hieraan zelf ook niet. In onze hebzucht naar 
een deel van de Chinese markt hebben Westerse firma’s zich regelmatig laten 
verleiden om een deel van hun IP- en productiekennis in te leveren om toch 
maar in China te mogen leveren en produceren.
Zo is er (on-)gecontroleerd veel kennis en knowhow naar China verdwenen, 
kennis waar uiteindelijk geen of onvoldoende betaling tegenover stond.

In het licht van deze ontwikkelingen is het dus niet vreemd dat de Chinese 
overheid zijn pijlen nu op de IC industrie richt. Vooral niet nu ze de hete adem 
van Amerikaanse sancties en IP-recht in de nek voelen.
Xi Jinping (de Chinese president en alleenheerser) heeft vorig jaar al aangege-
ven dat een eigen Chinese IC industrie top prioriteit is.
Daarom zou het vreemd zijn om niet te verwachten dat de Chinezen erg in 
ASML, als ’s werelds grootste leverancier van Chip machines, geïnteresseerd 
zijn. Van de genoemde diefstal weten we het fijne niet af, daarvoor bereikt 
ons te weinig informatie. Wat mij wel opviel was dat Peter Wennink, de CE0 
van ASML, ineens Samsung, toch een van hun grootste klanten, noemde als 
bedrijf waaraan deze informatie aangeboden is. Dat Samsung hier niet blij mee 
is zal duidelijk zijn, wel opvallend was dat zij wel bij het persbericht betrokken 
zijn geweest. Voor mij een teken dat er veel meer speelde dan dat wat de pers 
bereikt heeft.

In dit licht gezien vraag ik me af wat Peter Wennink bedoelde toen hij aangaf 
dat ASML nog lichtjaren op de Chinezen voor ligt? Impliceert dit dat ASML 
zijn voorsprong nog tientallen jaren kan behouden en deze wellicht nog verder 
kan uitbouwen?
Mijn verwachting is dat deze uitspraak vooral bedoeld is voor de ASML aan-
deelhouders. Deze belangrijke groep, eigenlijk de eigenaren van ASML, moet 
natuurlijk gerustgesteld worden. Mij zou dit dan weer niet geruststellen, zelf 
zou ik liever horen met welke strategie ASML gaat komen om te voorkomen 
dat China deze belangrijke kennis in huis haalt. Een voorgenomen keuze om 
ook aan China deze machines te leveren lijkt me dan ook levensgevaarlijk. De 
huidige Chinese overheid lijkt mij niet betrouwbaar genoeg om goede afspra-
ken mee te maken.

Trump mag dan misschien denken dat hij met ‘America first’ een uniek state-
ment heeft, maar voor China is het al eeuwen ‘China first’, tenslotte zien zij 
al sinds de dagen van de grote keizers andere volken, en dus ook de westerse 
mens, als barbaar en afspraken met barbaren hoef je 
tenslotte niet serieus te nemen, toch?…..
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