
Test- en meetinstrumenten
Met behulp van deze 
software kunnen 
mixed-signal oscillosco-
pen worden gebruikt 
voor kritische 5G 
NR-metingen volgens 
3GPP-specificaties.

Industriële automatisering
Dankzij dit modu-
laire mechatronische 
systeem kunnen de 
farmaceutische indus-
trie en laboratoria hun 
werkzaamheden verder 
automatiseren en 
optimaliseren.

16

12

www.etotaal.nl

Hoogwaardige LCR- en 
impedantiemeter
Een meetinstrument dat verrassend uitgebreid is.

Be future proof, be there
De beurs Advanced Engineering laat zien wat België te 
bieden heeft.

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

14

10

Verbeterde
communicatiebeveiliging 
Ook OT-netwerken moeten beveiligd worden 

tegen indringers van buitenaf. 6

Elektrotechniek
Deze compacte en fel 
oplichtende een- of 
meerkleurige signaal-
lampen met IO-Link 
interface zijn dankzij 
LED-technologie 
bijzonder zuinig.

8

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

www.sigmacontrol.eu
www.sensors.nl
https://batenburg.nl
https://www.top-electronics.com/en
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Is duurkoop
goed-koop?

Terwijl we dachten dat we weer op een 
normalere manier zouden kunnen gaan 
leven, is de wereld van de ene rampspoed 
in de andere terecht gekomen. Nu is de 
ellende voor ons maar beperkt als je denkt 
wat er in Oekraïne gebeurt. Het herwon-
nen gevoel van coronavrijheid wordt hier-
mee ineens naar de achtergrond gedrukt. 
Gelukkig mag ik nog altijd thuis werken 
en gaat het zonnetje wat meer schijnen. 
Over de idiote prijsstijging voor energie 
en brandstof maak ik mij dan ook niet erg 
druk. Sterker nog, maart was nog nooit 
zo’n goede maand geweest voor de zon-
nepanelen. Niet alleen de opbrengst was 
geweldig, ook de verkopers van panelen 
hadden niets te klagen. Door het veel 
duurdere gas wil iedereen nu wel pane-
len op zijn dak. En ja, ook ik heb aan 
die gekte meegedaan in de vorm van een 
andere omvormer met een hoger vermo-
gen en 10 paneeltjes extra. Dak heb ik 
genoeg.
In mijn directe omgeving ben ik niet de 
enige. Verschillende mensen uit mijn 
kennissenkring zijn op hetzelfde idee 
gekomen. Daarbij een aantal die net als 
ik, goedkope tweedehands panelen aange-
schaft hebben. Via marktplaats zijn die, 
mits je goed oplet, voldoende te koop met 
als voordeel dat je niet hoeft te wachten 
op een installateur die of uitverkocht is of 
al volledig volgeboekt is met opdrachten. 
Daar komt bij dat met een maand zoals 
maart ik mijn installatie in een jaar terug-
verdiend hebt. Dat belooft eigen huis met 
hun aanbiedingen niet. Zij zeggen wel 
goedkoop te zijn, maar van verschillende 
kanten heb ik gehoord dat dat uitein-
delijk tegenvalt. Met niet begroot extra 
werk of luxere en mooiere panelen weten 
ze de prijs toch op het normale niveau te 
krijgen. Winst zit vervolgens in de groe-
penkast. Wie een wat ouderwetse instal-
latie heeft, krijgt meteen ook een offerte 
voor een moderne groepenkast. Zo ook 
een vriend van mij, die zich afvroeg of de 
nieuwe verdeler wel nodig was en zo ja of 
hij dan zo duur moest zijn. Met een hele 
fraaie groepenkast met redelijk moderne 
componenten uit de kringloopwinkel kon 
ik hem helpen voor een prijs die een fac-
tor 100 lager lag - arbeidsloon niet mee-
gerekend, want ik knutsel dat ding wel op 
een zaterdag voor hem in de meterkast.

Ewout de Ruiter

Net zoals elektronen door een elektrische geleider stromen, kunnen 
magnetische excitaties zich door bepaalde materialen verplaatsen. 
Dergelijke excitaties, in de natuurkunde bekend als ‘magnons’ naar 
analogie van het elektron, zouden informatie veel gemakkelijker 
kunnen transporteren dan elektrische geleiders. Momenteel vormt 
het transport en de sturing van elektrische ladingen de basis voor 
de meeste elektronische componenten. Een groot nadeel van deze 
technologie is dat elektrische stromen warmte genereren vanwege de 
elektrische weerstand. Gezien het gigantische aantal elektronische 
componenten dat wereldwijd wordt gebruikt, is het energieverlies 
immens. Een energiezuinig alternatief kan het gebruik van spingol-
ven zijn om informatie te transporteren en te verwerken, omdat die 
lang niet zoveel warmte dissiperen. Dergelijke componenten kun-
nen ook veel compacter zijn. Wetenschappers over de hele wereld 
zijn daarom op zoek naar materialen waarin magnetische spin-
golven kunnen worden gebruikt om informatie te transporteren. 

Informatie-overdracht zonder dissipatie
Een internationaal onderzoeks-
consortium met significante 
deelname van de Technische 
Universiteit van München 
heeft nu een belangrijke stap 
voorwaarts gezet in deze zoek-
tocht. Hun waarnemingen van 
spingolven op cirkelvormige 
trajecten in bepaalde magne-
tische materialen kunnen ook 
een doorbraak betekenen voor 
kwantumtechnologieën die gol-
ven gebruiken om informatie 
te transporteren. Voor toepas-
singen die gebruik maken van 
deze magnetische golven, is het 
belangrijk om eigenschappen 
zoals golflengte of richting te 
regelen. Bij conventionele fer-
romagneten – waarbij de mag-
netische momenten allemaal in 
dezelfde richting wijzen – plan-
ten magnetische golven zich 
over het algemeen in een rechte 
lijn voort. De voortplanting 
van dergelijke golven is heel 
anders in een nieuwe klasse van 
magnetische materialen, die, 
zoals een doos ongekookte spa-
ghetti, bestaat uit een strakke 
configuratie van magnetische 

vortexbuizen. Vanwege hun 
niet-triviale topologische eigen-
schappen en als erkenning van 
de theoretisch-wiskundige 
ontwikkelingen van de Britse 
kernfysicus Tony Skyrme, staan 
deze vortexbuizen bekend als 
skyrmionen. Met behulp van 
verstrooiing van gepolari-
seerde neutronenhebben Tobias 
Weber en zijn team van het 
Institut Laue Langevin (ILL) in 
Grenoble, Frankrijk nu bewe-
zen dat de voortplanting van 
magnetische golven loodrecht 
op dergelijke skyrmionen niet 
in een rechte lijn plaatsvindt, 
maar eerder langs een cirkelvor-
mig pad.                                            •
Technische Universiteit 
München
www.tum.de

Om de kennis over het heelal te vergroten, verlegt Astron voortdurend de grenzen van 
de technologie in zijn radiotelescopen. Deze kennis wordt nu beschikbaar gemaakt om 
de innovatieve kracht van ondernemers te vergroten. Hiertoe is het Wireless Data Lab 
(WDL) gelanceerd, een proeftuin waarmee Astron zijn kennis en faciliteiten op het 
gebied van draadloze dataoverdracht beschikbaar stelt aan het bedrijfsleven en andere 
instellingen. Astron beschikt over een uitgebreid testlaboratorium, EMC- en anten-
netestkamers en technische expertise waar zowel grote bedrijven als het MKB gebruik 
van kunnen maken. Daarnaast worden cursussen voor bedrijven aangeboden zodat 
deze zelf meer expertise krijgen op het gebied van draadloze technieken. Vraagstukken 
uit alle sectoren op het gebied van draadloze dataoverdracht worden behandeld; samen 
met de bedrijven wordt naar de beste oplossing gezocht.                                              •

Proeftuin voor ondernemers

De nieuwste editie van het Conductive Elastomer Engineering 
Handbook van Parker Chomerics is bijgewerkt, waardoor het 
gemakkelijker dan ooit is om de juiste materialen en producten te 
selecteren voor elke EMI-afschermingstoepassing. Het handboek 

vergelijkt verschillende materialen en hun voordelen en bevat een 
beknopte referentiegids met veelvoorkomende geleidende elasto-
meermaterialen, samen met geschikte vulstoffen en bindmiddelen. 
Het beoordeelt ook hun niveau van afscherming en corrosieweer-
stand op aluminium. Informatie over de prestaties van platen en 
extrusies is ook bijgewerkt, met nieuwe testgegevens over compres-
sie- en doorbuigingsgedrag. Download hier een gratis exemplaar 
van het Conductive Elastomer Engineering Handbook:
www.parker.com/Literature/Chomerics/Parker%20Chomerics%20
Conductive%20Elastomer%20Engineering%20Handbook.pdf
Voor ingenieurs in Europa zijn zijn ook gedrukte exemplaren ver-
krijgbaar.                                                                                           •
Parker 
www.parker.com

Handboek geleidende elastomeren

ASTRON
(0521) 595 100
www.astron.nl

www.maptools.nl
www.inrato.com
www.elipse.eu
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Introductie eerste batterij-elektrisch 
aangedreven locomotief in Nederland  

Strukton Power werkt aan 
de eerste elektrisch aangedre-
ven locomotief met batterij 
in Nederland. De locomotief, 
die dit jaar haar eerste proefrit 
moet rijden, gebruikt elektrici-
teit van zowel de bovenleiding 
als batterijen. Hierdoor is het 
mogelijk om volledig emissie-

vrij te rijden. Tijdens het Power Electronics & Energy Storage event, georganiseerd 
door de FHI, verzorgen Nico Baars en Usman Hassan namens Strukton een presen-
tatie over de innovatieve locomotief. FHI sprak met design engineer Nico Baars over 
de stand van zaken rond de trein van de toekomst.
“Tot op heden was het niet mogelijk om volledig emissievrij te rijden, omdat spoor-
trajecten nooit 100% beschikken over stroom” steekt Baars van wal. “Ongeveer 75% 
van de spoorwegkilometers zijn geëlektrificeerd. Op rangeerterreinen en ook tijdens 
spooronderhoud is vaak geen bovenleiding aanwezig of de bestaande leidingen zijn 
buiten gebruik. In zo’n geval moet de machinist noodgedwongen overschakelen op 
een diesellocomotief, maar daar kleven veel nadelen aan. Het is duur, vervuilend en 
niet meer van deze tijd.”  
Baars en zijn collega’s zochten naar een manier om in korte tijd een duurzaam alter-
natief te realiseren voor de diesellocomotief. Baars: “We kwamen op het idee om 
bestaande elektrische locomotieven te voorzien van een batterij zodat ze door kun-
nen rijden zonder een extra diesellocomotief mee te hoeven nemen. De locomo-
tieven krijgen als het ware een ‘upgrade’. Zo kunnen ze de laatste kilometers, het 
traject waar je met lage snelheden tot 25 kilometer per uur een eindpunt nadert, 
overschakelen op een batterij.” 
Tot nu toe waren er geen locomotieven in Nederland die én op hoge snelheid elek-
trisch kunnen rijden én aangedreven door een batterij. “Ik spreek liever niet over 
een uitvinding, maar over een innovatie. We maken slim gebruik van bestaande 
technieken,” aldus Baars. De batterij laadt zichzelf al rijdend op, mits er een boven-
leiding aanwezig is. Als die er niet is, biedt een oplaadpunt op het depot uitkomst. 
Als alles mee zit, hoopt Baars dat de eerste hybride locomotief eind dit jaar over de 
Nederlandse sporen rijdt. 
Lees het complete artikel op www.etotaal.nl. 
Wilt u meer weten over de hybride locomotief? Kom dan op 14 juni naar de pre-
sentatie van Nico Baars en zijn collega op het Power Electronics en Energy Storage 
event. Aanmelden kan kosteloos via: 

https://fhi.nl/powerelectronicsevent/. 
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Elektromotoren nemen wereldwijd circa 45 
procent van het stroomverbruik voor hun 
rekening; alleen al in Europa worden ruim 
8 miljard exemplaren gebruikt. De aange-
scherpte Europese regelgeving voor het eco-
logisch ontwerp werd van kracht in juli 2021 
en hierin zijn nieuwe normen voor de ener-
giezuinigheid van motoren en aansturingen 
vastgelegd. De tweede fase van deze wetge-
ving zal in werking treden op 1 juli 2023 en 
hierdoor krijgen de nieuwe regels een nog 
grotere reikwijdte. De Europese Unie heeft 
bepaalde doelstellingen wat betreft duur-
zaamheid en efficiëntie en daarom kreeg 
verordening 2019/1781 een update in juli 
2021. Volgens deze verordening moeten 
elektromotoren en variabele toerenregelin-
gen verplichte minimale energieprestaties 
leveren. Energie-efficiëntie verwijst naar de 
verhouding tussen de mechanische output 
en de elektrische input. De normen voor de 
energie-efficiëntie zijn ingedeeld in interna-
tionale IE-klassen, waarbij IE1 (standaard 
efficiëntie) het laagste en IE4 (super pre-
mium efficiëntie) momenteel het hoog-
ste niveau is, terwijl er nog aan IE5 wordt 
gewerkt. Vanaf juli 2021 moeten alle 3-fase 
motoren met een vermogen van 0,75 kW 
tot 1000 kW aan de IE3-norm voor pre-
mium efficiëntie voldoen. Voor het eerst 
vallen ook de variabele toerenregelingen 
(VSD’s) die voor de betreffende motoren 
zijn voorgeschreven onder de wetgeving, 

waardoor ook zij hun eigen IE2-normen 
moeten vervullen.
In 2023 moeten nieuwe motoren op de 
Europese markt met een opgegeven vermo-
gen van 75 kW tot 200 kW aan IE4 vol-
doen, waardoor de EU wereldwijd als eerste 
vereist dat bepaalde motoren qua efficiën-
tie de IE4-norm vervullen. 1-fase motoren 
met vermogens vanaf 0,12 kW moeten 
volgens de nieuwe wetgeving ten minste de 
IE2-normen halen. De eisen aan de pro-
ductinformatie over motoren en aansturin-
gen veranderen ook in 2023 – het wordt 
namelijk verplicht extra informatie over de 
efficiëntieniveaus bij diverse toerentallen, 
belastingen en draaimomenten te verstrek-
ken, zodat technici de efficiëntie in hun hele 
systeem en tijdens alle processen kunnen 
optimaliseren.                                            •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

Wetgeving elektromotoren 2023

Kosteneffectieve robotica
In 2022 zal de motion plastics-specialist igus 
opnieuw de ROIBOT Award uitreiken voor de 
meest creatieve toepassingen. De juryleden zijn 
op zoek naar projecten die een snelle terugver-
dientijd hebben gerealiseerd met behulp van Igus 
low cost-automatisering en drylin-aandrijfassen. 
De winnaars zullen een roboticapakket naar keuze 

ontvangen van de RBTX.com-marktplaats 
ter waarde van € 5000. Afgelopen jaar wer-
den voor de 2019/2020 ROIBOT award 
meer dan 70 inzendingen ontvangen van 
over de hele wereld. Met de onderscheiding 
worden automatiseringsprojecten die gebruik 
maken van kosteneffectieve Igus robotica- en 
automatiseringsoplossingen in de schijn-
werpers gezet. De winnaars uit Salzburg 
(Oostenrijk) bouwden een mobiel robot-
systeem met grijpers voor het uitvoeren van 
gevaarlijke handling-taken vanaf een afstand. 
Het maakt gebruik van een handschoen voor-
zien van sensortechniek, waardoor een intuï-
tieve besturing mogelijk is met gebaren. De 
ROIBOT-wedstrijd is wederom wereldwijd 
op zoek naar bestaande low cost-automatise-
ringstoepassingen die hebben geleid tot een 
snelle terugverdientijd van de investering. 
De uiterste inzenddatum is 30 april 2022. 
Igus zal de awards presenteren in München 
op de automatica 2022, de vooraanstaande 
vakbeurs voor intelligente automatisering en 
robotica. Deelnemers kunnen zich aanmel-
den via www.igus.nl/info/roibot-award.        •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

www.marktechnical.nl
www.teleradio.nl
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Siemens heeft een langjarige huurovereen-
komst met PingProperties gesloten voor 
een nieuw te realiseren bedrijfsruimte op 
de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. 
Bedrijfsonderdeel Siemens Smart 
Infrastructure zal een deel van zijn activi-
teiten onderbrengen aan de Werner von 
Siemensstraat 40, bestaande uit circa 4.500 
m2 bedrijfsruimte en 1.100 m2 kantoor-
ruimte. De totale omvang van de nieuw-
bouw betreft circa 21.000 m2. 
www.siemens.nl

Op het terrein van haar grootste kabelfa-
briek in Emmen heeft Draka een uniek, 
multifunctioneel centrum geopend: 
Experience Center Connect. In het cen-
trum kunnen relaties zich laten informe-
ren en inspireren omtrent de innovatieve 
wereld van Draka-kabels. Ook hebben 
bezoekers toegang tot de indrukwekkende 
fabriek van ’s werelds grootste kabelfabri-
kant. Experience Center Connect is een 
ontmoetingsplek voor alle stakeholders van 
Draka. 
www.draka.nl

Eplan presenteert een nieuwe service: Eplan 
Marketplace. Dit is een internationaal plat-
form dat een netwerk vormt van gebruikers 
van CAE-software en serviceproviders – in 
onder meer engineering, schakelkastbouw, 
paneelbouw en consultancy. Op de Eplan 
Marketplace, toegankelijk via de website 
van Eplan, kan worden gezocht naar ser-
viceproviders die diensten aanbieden die in 
relatie staan met Eplan-toepassingen. 
www.eplan-software.com/eplan-market-
place

Altair heeft Powersim overgenomen, leve-
rancier van ontwerp- en simulatiesoft-
ware voor de elektronica in voedingen, 
motoraandrijvingen, controlesystemen 
en microgrids. Met deze acquisitie breidt 
Altair het aanbod voor elektronisch sys-
teemontwerp uit naar de elektronica 
voor voedingen. Powersim is gevestigd in 
Rockville, Maryland in de VS. 
www.altair.com

Farnell viert zijn 10-jarige productie- en 
distributiepartnerschap met Raspberry Pi 
Ltd met een wedstrijd om die Raspberry 
Pi-applicatie te vinden die momenteel 
het langste in gebruik is. Om deze mijl-
paal te markeren, geeft Farnell tien grote 
prijzenpakketten weg. Om deel te nemen 
aan de wedstrijd moeten deelnemers hun 
inzending indienen via de element14 
Community. 
http://nl.farnell.com

NTT Ltd., aanbieder van technologische 
en zakelijke oplossingen, maakt de samen-
werking bekend met Schneider Electric, 
leider in de digitale transformatie van ener-
giebeheer en automatisering, om Private 
5G (P5G) te gaan leveren – een on-premise 
private netwerk-oplossing en -platform dat 
digitalisering mogelijk maakt en dat digi-
tale oplossingen in de productieomgeving 
sterk kan bevorderen. 
www.schneider-electric.nl

Duurzame toekomst van de elektronica

Van 15 tot 18 november 2022 zal electronica 
2022 de internationale elektronica-industrie 
opnieuw samenbrengen op het beursterrein 
van München onder het motto “Driving 
sustainable progress”. Via hun producten en 
oplossingen zullen exposanten op de toon-
aangevende handelsbeurs, variërend van start-
ups tot gevestigde internationale bedrijven, 
laten zien welke rol elektronica speelt bij het 
effenen van de weg voor duurzame techno-
logieën voor toekomstige maatschappelijke 
onderwerpen. Een uitgebreid ondersteunend 
programma met conferenties en fora biedt 

ruimte voor persoonlijke en professionele uit-
wisseling van gedachten. Na electronica 2020, 
dat als een puur virtueel evenement plaats-
vond, trekt electronica 2022 opnieuw veel 
belangstelling van exposanten en zal het 13 
hallen op het beursterrein van München vul-
len. Tegelijkertijd neemt SEMICON Europa 
een extra zaal in beslag. Om een veilig bezoek 
aan de vakbeurs te garanderen, vertrouwen 
de organisatoren op een gedetailleerd veilig-
heids- en hygiëneconcept dat zich al heeft 
bewezen bij productronica in het najaar van 
2021. Alle grote distributeurs en fabrikan-
ten in de branche zijn vertegenwoordigd op 
electronica 2022. Zoals verwacht is het aan-
deel exposanten van buiten Duitsland hoog; 
bedrijven uit meer dan 40 landen hebben zich 
tot nu toe aangemeld. Het ondersteunende 
programma tijdens electronica 2022 legt de 
nadruk op kennisoverdracht en professionele 
uitwisseling van gedachten. Tijdens de elec-
tronicaconferenties bespreken experts actu-

ele trends en ontwikkelingen op het gebied 
van automotive elektronica, embedded plat-
forms en draadloze systemen en toepassin-
gen. De CEO Roundtable zal licht werpen 
op de huidige ontwikkelingen in de indus-
trie. Nieuw op het programma is het World 
Ethical Electronics Forum, waar opinieleiders 
uit de elektronica-industrie maatschappelijk 
relevante vraagstukken in de branche bespre-
ken. Het start-up platform electronica Fast 
Forward in samenwerking met Elektor geeft 
geselecteerde jonge bedrijven de kans om zich 
op een gezamenlijke stand te presenteren en 
de Fast Forward Award te winnen. En het 
electronica Careers-platform heeft tot doel 
jonge talenten en exposanten samen te bren-
gen, zowel digitaal als op locatie, om het aan-
houdende tekort aan geschoolde werknemers 
in de industrie tegen te gaan.                         •
electronica 2022
www.electronica.de

Op 27 en 28 april vinden de Oscilloscoopdagen 2022 van Rohde & 
Schwarz plaats. Voortbouwend op het succes van de vorige evene-
menten, bestaat het tweedaagse programma uit webinars die in een 
meertalig formaat worden gepresenteerd door technische experts. 
De webcasts zijn gratis en live beschikbaar en worden gestreamd 
in Engels, Duits, Frans, Spaans en Braziliaans Portugees. De ses-
sies omvatten directe interactie met presentatoren en experts van 
Rohde & Schwarz en evenementpartners Würth Elektronik en PE 
Systems. De toepassingsgerichte presentaties zijn bedoeld om inge-
nieurs te adviseren met betrekking tot best practices bij het gebruik 
van oscilloscopen in het algemeen, en behandelen tevens de laat-
ste ontwikkelingen met betrekking tot de testpraktijk. Gedurende 
de twee dagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan 
bod: selectie en gebruik van probes, de ontwikkeling van voedings-
systemen met SiC- en GaN-halfgeleiders, het meten van jitter en 
het gebruik van een oscilloscoop voor het opsporen van EMC-
problemen. De presentaties kunnen na het evenement on-demand 
worden bekeken, voor degenen die niet kunnen deelnemen aan de 

Oscilloscoopdagen 2022

live-sessies. Op www.rohde-schwarz.com/_255400.html 
kan men meer informatie over het gratis evenement aan-
treffen en zich aanmelden.                                               •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

www.vierpool.nl
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 INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Verbeterde
communicatiebeveiliging
Pas onderstations aan

Volgens IDC’s Worldwide IT/OT Convergence 2022 
Predictions1 zal tegen 2024 75% van de nieuwe operationele 
applicaties die aan de edge worden ingezet, gebruik maken 
van containerisatie om een meer open en configureerbare 
architectuur mogelijk te maken die nodig is voor veerkrach-
tige operaties. Naarmate industriële automatiseringstoepas-
singen blijven evolueren, vereisen OT-architecturen verbe-
terde netwerkmogelijkheden en netwerkbeveiliging.
“Onlangs hebben we geconstateerd dat onze klanten het een 
grotere uitdaging vinden om hun apparaten aan te sluiten 
en tegelijkertijd te voldoen aan een verscheidenheid aan 
vereisten voor kritieke infrastructuur”, zegt Gary Chang, 
productmanager bij Moxa Networking Co. Ltd. “Kritische 
infrastructuur vereist geavanceerde netwerkoplossingen die 
de operationele veerkracht en toekomstbestendige netwer-
ken versterken. Onze EDS-4000/G4000 Series-portfolio 
van switches transformeert het netwerkconcept in tastbare 
netwerkmogelijkheden om onze klanten in staat te stellen 
om gemakkelijk veilige, betrouwbare industriële netwerken 
met hoge bandbreedte te bouwen.”

Meer veerkracht 
Terwijl de OT/IT-convergentie versnelt, worden verbeterde 
netwerkbeveiliging, hoge prestaties, sterke betrouwbaarheid 
en geavanceerde bruikbaarheid van het grootste belang voor 
het bouwen van industriële netwerken van de volgende gene-
ratie die de operationele veerkracht versterken.
De nieuwe EDS-4000/G4000-serie zijn ‘s werelds eerste 
IEC 62443-4-2 gecertificeerde Ethernet-switches die werden 
gecertificeerd door IECEE vanwege de ingebouwde, geharde 
beveiliging die is ontwikkeld door de strikte levenscyclus van 

softwareontwikkeling te volgen die wordt beschreven in de 
standaard. Samen met Moxa’s uitgebreide netwerkbeveili-
gingsportfolio, helpt Moxa een veilige netwerkbasis te creë-
ren om industriële activiteiten te beschermen en toekomst-
bestendig te maken.
   
Massa-implementaties
Naarmate het aantal aangesloten apparaten in industriële 
operaties exponentieel groeit, biedt de EDS-4000/G4000-
serie meerdere interfacecombinaties met maximaal 14 poor-
ten en een reeks opties, waaronder fast Ethernet, Gigabit, 
2.5GbE-uplinks, SFP en IEEE 802.3bt PoE-connectiviteit. 
Hierdoor kunnen netwerkbeheerders meer apparaten aan-
sluiten, vooral in toepassingen zoals intelligente transport-
systemen die netwerken met hoog vermogen en hoge band-
breedte vereisen.
Daarbij komt dat de EDS-4000/G4000-serie is gecertifi-
ceerd voor NEMA TS2, EN 50121-4, IEC 61850-3/IEEE 
1613, DNV, ATEX Zone 2, Class I Division 2, om te vol-
doen aan de behoeften van een breed scala aan industriële 
toepassingen. De EDS-4000/G4000-serie beschikt ook over 
Turbo Ring en Turbo Chain snel netwerkherstel om een soe-
pele werking te garanderen.
De verbeterde web-GUI biedt gebruikers een meer intuïtieve 
manier om configuraties en netwerkbeheer uit te voeren. De 
draaibare voedingsmodule biedt veldtechnici flexibiliteit bij 
het installeren van apparaten en het onderhouden van het 
netwerk. Bovendien helpen de LED-indicatoren aan twee 
kanten van het apparaat technici om de status van netwerk-
apparaten gemakkelijk te identificeren, waardoor hun werk 
gemakkelijker wordt.

Modelec
De nieuwe EDS-4000/G4000-serie wordt in Nederland gele-
verd door Modelec. Zij zijn al jaren betrokken bij industriële 
netwerken die over het algemeen zijn ontworpen en gebouwd 
voor een lange levensduur en in deze tijd maar weinig veran-
deren. Ook wordt er weinig onderhoud aan deze netwerken 
gedaan. Vanuit de onderhoudsgedachte is het tegenwoordig 
niet meer zo dat een netwerk 10 jaar blijft draaien en dan ook 
nog up-to-date is. Preventief onderhoud zal gepland moeten 
worden. Modelec helpt relaties tijdens het netwerkontwerp 
door mee te denken om een zo secuur mogelijk netwerk op 
te leveren. Daarnaast helpen ze hun klanten bij het up to 
date houden van hun netwerken. De support engineers van 
Modelec gaan bij klanten langs voor een netwerkscan waarbij 
op verschillende vooraf gedefinieerde punten wordt gekeken of 
het netwerk nog voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij nemen 
ze hun kennis over de ontwikkelingen op het gebied cyberse-
curity mee. Hier gaan immers de ontwikkelingen heel erg snel. 
Hacken is een verdienmodel en een oorlogsstrategie geworden 
en daar wil niemand last van hebben. Met een goed dichtge-
timmerd netwerk kan ook een OT-netwerk volledig beschermd 
zijn terwijl vanuit de hele wereld toch de machines te benade-
ren zijn.                                                                                     •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Verbeterde communicatiebeveiliging’.

www.modelec.nl

We leven in een wereld die snel verandert. Cybercrime is een 

verdien model geworden of een wapen in een digitale oorlog. 

Ook de industriële netwerken worden hierbij niet ontzien en 

zijn steeds vaker het doelwit. Omdat industriële netwerken 

meer en meer gekoppeld worden aan andere netwerken, 

denk aan IIOT-oplossingen, kunnen we niet de gevaren uit het 

oog verliezen. De nieuwe EDS-4000/G4000-serie van Moxa 

kunnen daarbij uw netwerk aanzienlijk veiliger maken.

Industrial Ethernet Switch eigenschappen

De eigenschappen van de nieuwe serie op een rij:
•  Uitgebreide portfolio met 68 modellen, variërend van 8 

poorten tot 14 poorten
•  Meerdere interfacecombinaties, waaronder fast 

Ethernet, Gigabit, 2.5GbE, SFP en IEEE 802.3bt PoE
•  Ontwikkeld volgens de IEC 62443-4-1 en in overeen-

stemming met de IEC 62443-4-2 industriële cyberbe-
veiligingsnormen

•  Turbo Ring en Turbo Chain (hersteltijd < 20 ms @ 250 
switches) en RSTP/STP voor netwerkredundantie

•  Draaibare voedingsmodule om installatie en onder-
houd te vereenvoudigen

•  Breed scala aan stroominvoeropties voor flexibele inzet
•  Compacte en flexibele behuizing die in kleine ruimtes 

past
•  Ondersteunt MXstudio voor eenvoudige installatie, 

bediening, onderhoud en diagnose
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Goedkope
LiDAR-meetsensor
De TF-Luna van Benewake is een éénpunts-
LiDAR, gebaseerd op het Time of Flight-
principe, en is speciaal bedoeld voor afstand-
meting. De TF-Luna wordt onder meer 
ingezet voor afstandsbepaling, vulgraad- of 
niveaumeting en aanwezigheidsdetectie van 
personen of objecten. Het unieke optische 
en elektrische ontwerp resulteert in een sta-
biele en nauwkeurige detectie. De goedkope 
TF-Luna is uitgerust met specifieke algorit-
mes voor diverse omgevingen. Deze kunnen 
worden aangepast om zo in elke toepassing de 
beste afstandsmeting te verkrijgen. De belang-
rijkste kenmerken van de TF-Luna zijn: com-
pacte afmetingen van 35 x 21,25 x 13,5 mm; 
werkbereik 0,2...8 m; afstandsresolutie 1 cm; 
stroomverbruik minder dan 0,35 W; frame 
rate 1...250 Hz; openingshoek 2°. Naast deze 
sensor biedt Benewake een compleet scala aan 
LiDAR-sensoren aan, variërend van simpele, 
betrouwbare afstandmeting tot aan com-
plexe 3D-meting bij een brede openingshoek. 
Toepassingen kunnen zowel bewegend als sta-
tionair zijn.                                                     •

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

Het PowerFlex AC port-
folio van toerentalgere-
gelde aandrijvingen van 
Rockwell Automation 
is uitgebreid. Dankzij 
de TotalFORCE-
technologie krijgen 
gebruikers de beschik-
king over meer flexibi-
liteit, betere prestaties 
en meer intelligentie 

bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie 
aandrijvingen. De PowerFlex 755TS is de eer-
ste zes aandrijvingen waarin de TotalFORCE-
technologie van Rockwell Automation is geïn-
tegreerd. Gebruikers kunnen daarmee betere 

prestaties uit hun machines halen. Voorheen 
was de TotalFORCE-technologie alleen 
beschikbaar voor PowerFlex 755T aandrij-
vingen, maar nu kan hij breder ingezet wor-
den, niet alleen voor traditionele toepassingen 
met ventilatoren, pompen of conveyors, maar 
ook voor geavanceerde aandrijvingsproces-
sen met high-performance functionaliteit. De 
PowerFlex 755TS drive is beschikbaar met 
een optie (XT) die tegen corrosieve gassen 
beschermt, waardoor de operationele levens-
duur in een agressieve omgeving verlengd 
wordt. De aandrijving is getest en gevalideerd 
volgens een van de strengste testprotocollen 
voor omgevingen met corrosieve gassen. Om 
de cybersecurity in industriële bedrijfsproces-

sen te waarborgen, voldoet de 755TS drive aan 
de CIP Security-standaard. Na de implemen-
tatie ondersteunt het protocol het besturings-
systeem door de authenticiteit, de integriteit en 
de betrouwbaarheid van data te garanderen.  •
Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.com

Toerentalgeregelde aandrijving

Text-to-speech adapter
DeText-to-speech adapter van Rutronik is 
een nieuwe ontwikkeling die een breed scala 
aan HMI-toepassingen kan ondersteunen. De 
kern van het board is het Text To Speech-IC 
van Epson. Met een Arduino-pinout, audio-
output in twaalf talen en eenvoudige imple-
mentatie via een standaard-PC is het board 
flexibel in gebruik en verkort het de time-
to-market aanzienlijk. Het belangrijkste 
onderdeel van het board is de hard- en soft-
ware van Epson, aangepast door de experts 
van Rutronik System Solutions. Rutronik 
gebruikt de Arduino-standaard en de tech-
nologie van Epson om het board te ontwik-
kelen. Er is een PSoC6-driver beschikbaar, 
die perfect werkt in combinatie met de 
RDK2-ontwikkelingskit als host. Daarnaast 
hebben de experts van Rutronik een PSoC4-
stuurprogramma ontwikkeld. Dat maakt ook 
het gebruik van PSoC4-boards van Cypress 
mogelijk.                                                        •
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

https://www.modelec.nl/product-categorie/ethernet-switches-wan-routers-wlan/
https://www.helmholz-benelux.eu
www.schurter.com
www.calpe.nl
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Als antwoord op de huidige veeleisende automatiseringsvragen ontwikkelde 
Murrelektronik een serie innovatieve LED-signaleringslichten. Deze Comlight56-serie 
bestaat uit een- en meerkleurige modellen met ingebouwde IO-Link interface.

Compacte LED-signaallampen

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

High power-LED
De Comlight56-signaallampen maken gebruik van 
high power-LED’s om duidelijke signalen te geven in 
machines en installaties. Dankzij de innovatieve pris-
matische snede op de buitenbehuizing lichten deze 
compacte lampen uitzonderlijk fel op. 

Buzzers en aanraaksensoren
De eenkleurige Comlight56-signaallampen zijn ver-
krijgbaar in rood, geel, groen, blauw en helder wit. 
De multicolor-lampen hebben een mat wit opper-
vlak en kunnen dankzij de RGB-LED’s zeven ver-
schillende kleuren weergeven. Geïntegreerde buzzers 
bieden een hoorbaar signaal voor toepassingen die 
meer nodig hebben dan alleen een visueel status-

signaal. Capacitieve aanraaksensoren kunnen worden 
gebruikt om een bevestiging van de operator terug te stu-
ren naar het besturingssysteem. Deze functies voorzien 
machines en installaties van een uniforme signalering.

IO-Link 
De Comlight56 IO-Link-versie is uitgerust met een 
IO-Link interface. De compacte signaallampen hebben 
een laag energieverbruik dankzij de innovatieve LED-
technologie. 

Eenvoudige aansluiting
De standaard-signaallampen zijn voorzien van een M16-
schroefdraad en veerklemaansluiting of een geïntegreerde 
M12-aansluiting, zodat deze direct kunnen worden aan-

gesloten met behulp van een voorbereide M12-kabel. Bij 
de IO-Link modellen is de inbedrijfstelling heel eenvou-
dig, zelfs zonder IODD en softwaretools.
De voordelen van de Comlight56-signaallampen op een 
rijtje: compact met een diameter van 56 mm; fel en dui-
delijk licht; lange levensduur, lage gebruikskosten; ideale 
oplossing voor krappe ruimtes; snel te monteren, onder-
houdsvrij; beschermingsgraad IP65; robuust, schok- en 
trillingsbestendig; IO-Link interface mogelijk; geïnte-
greerde buzzers en aanraaksensoren; 7 kleuren, 8 tonen en 
9 visuele effecten.                                                               •
Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

DDR-encryptiemodule
Het aanbod van Silex Insight, leverancier van 
cryptografische IP-oplossingen, is uitgebreid 
met een high-throughput DDR-encrypter 
(100 Gbps). De DDR-encrypter IP Core-
module maakt on-the-fly codering en authen-
ticatie naar het externe geheugen mogelijk. De 
module is zeer configureerbaar en kan worden 
geoptimaliseerd afhankelijk van beschikbare 
ruimte, doorvoersnelheid en latentie. De kern 
is apparaatonafhankelijk. Veel ASIC/FPGA’s 
zijn nu systeem-op-chip-apparaten met een 
ingebed processing hard block. Wanneer ver-
trouwelijkheid van gegevens essentieel is, moet 
de vertrouwelijkheid van de geheugentoegang 
door de processor worden beschermd. Deze 
IP-kern verbetert de manipulatiebestendig-
heid door elke wijziging, spoofing of analyse 
van externe gegevens te voorkomen. Hij wordt 
geleverd met optionele authenticatie.              •

Silex Insight, +32 9 265 02 61
www.silexinsight.com

Digitaal naamplaatje
Klassieke typelabels behoren in slimme fabrie-
ken tot het verleden. Steeds meer informatie 
bij een steeds compacter ontwerp zijn een plei-
dooi voor het digitaliseren van typelabels. De 
systeemcomponenten van Sigmatek maken al 
vele jaren gebruik van digitale naamplaatjes, 
waarin relevante produktinformatie wordt 
opgeslagen, zoals de beschrijving van het arti-
kel, serienummer, hardwareversie, weergave-
grootte, geheugenstructuur en MAC-adres, 
maar bijvoorbeeld ook checksums om de 
gegevens te valideren. Alle beschikbare infor-

matie kan als een hardwaretree worden gelezen 
met het LASAL engineering software-tool. 
Data kan worden opgeslagen in de machine/
systeem-geschiedenis, verder worden verwerkt 
en weergegeven via de gebruikersinterface. 
De machinebouwer weet dus welke systeem-
componenten in de geleverde machine of het 
geleverde systeem zijn geïnstalleerd. De verza-
melde gegevens komen vooral bij onderhoud 
van pas, bijvoorbeeld om vervangende onder-
delen te verkrijgen wanneer de documentatie 
ontbreekt. De informatie in het digitale naam-

plaatje kan ook verder verwerkt worden in de 
software. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in 
de applicatie te definiëren wat er moet gebeu-
ren als de eindklant of een extern servicebedrijf 
systeemcomponenten tijdens de garantieperi-
ode zonder toestemming vervangt. Als preven-
tieve maatregel kan een waarschuwingsbericht 
op de gebruikersinterface worden weergege-
ven. Deze en talloze andere voordelen maken 
van het digitale naamplaatje op middellange 
termijn een verkoopargument, vooral ook in 
de strijd tegen namaak.                                    •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

www.murrelektronik.nl
www.rotero.com
www.printtec.nl
www.inspectora.nl
www.inspectora.nl
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Hotmelt-lijm op natuurlijke basis
Een nieuw tijdperk voor lijmen is aangebro-
ken voor fabrikanten die op zoek zijn naar 
reversibele structurele lijmoplossingen om 
verspilling te voorkomen en productiekos-
ten te besparen. Conagen heeft reversibele 
hotmelt-lijmen ontwikkeld op basis van 
hoogwaardige duurzame materialen. De 
voordelen van sterke ‘debondable’ lijmen 
worden in diverse industriesectoren benut. 
Smartphones en (andere) elektronica kun-
nen bijvoorbeeld gemakkelijker worden 
gerepareerd, en aan het einde van hun levens-
duur kunnen ze ten behoeve van recycling 
uit elkaar worden gehaald zonder de compo-
nenten te beschadigen. Lijmen bieden veel 
voordelen bij het verbinden van materialen. 
Momenteel lijmen fabrikanten twee stukken 

aan elkaar en wachten ze een dag om de las 
te laten uitharden. Als er onvolkomenheden 
in de verbinding zijn, worden de verlijmde 
producten weggegooid omdat ze niet kun-
nen worden losgemaakt, met tijd- en materi-
aalverspilling tot gevolg. Tegenwoordig ver-
trouwen de meeste reactieve hotmelt-lijmen 
op chemische processen om de uiteindelijke 
hechting te verkrijgen. Een nadeel van deze 
benadering is dat het uithardingsproces 
onomkeerbaar is en als zodanig het weer los-
maken nagenoeg onmogelijk maakt. Hoewel 
de ingrediënten van de hotmelt-lijmen van 
Conagen in de natuur worden aangetroffen, 
maakt het bedrijf voor het ontwikkelen van 
duurzame debondable lijmen gebruik van 
een precisie-fermentatietechnologie voor een 

Digitale vochtigheids- en temperatuursensor

Het digitale vochtigheids- en tempera-
tuursensor-element HTE501 van E+E 
Elektronik biedt een uitstekende meetnauw-
keurigheid tot ±1,8% RV en ±0,2°C. De 
beproefde sensorcoating en de geïntegreerde 
constante stroom-verwarming zorgen voor 

een hoge mate van betrouwbaarheid en 
duurzaamheid van het sensorelement, zelfs 
in ruwe, vuile en condenserende omgevin-
gen. De DFN-behuizing van 2,5 x 2,5 x 0,9 
mm en de I2C-interface maken eenvoudige 
montage en communicatie mogelijk. De 
meetwaarden zijn beschikbaar als 16bit-
integer en kunnen direct worden verwerkt. 
Naast de vochtigheid- en temperatuur wordt 
ook het dauwpunt berekend.                      •
CaTeC BV
(0174) 272 330
www.catec.nl

 PRODUCTNIEUWS

synthesetechniek die onafhankelijk is van 
plantaardige bronmaterialen. De Conagen-
hotmelt biedt de sterkte van traditioneel uit-
hardende lijmen maar gaat bij verwarming 
weer over in een vloeibare fase.                    •
Conagen, Inc.
www.conagen.com

Sustainable Innovation Intelligence van 
Dassault Systèmes is een oplossing voor 
levenscyclusanalyse (LCA) waarmee bedrij-
ven de milieu-impact van de producten, 
materialen en processen die zij creëren 
kunnen minimaliseren. De oplossing geeft 
een impuls aan de circulaire economie. De 
cloud-gebaseerde oplossing is volledig geïn-
tegreerd in het 3DEXPERIENCE-platform 
van Dassault Systèmes en dekt de gehele 
waardeketen af. Ook integreert het eco-
invent in de werkzaamheden rond virtueel 
ontwerp, productontwikkeling, manufactu-
ring, operations en logistiek. De eco-invent-
database bevat informatie over de ecologi-
sche impact van meer dan 18.000 industriële 
en agrarische processen. Door gegevens uit 
levenscyclusanalyses te combineren met 
virtual twin-technologie, stelt Sustainable 
Innovation Intelligence LCA-specialisten, 
industrieel ontwerpers, product engineers 
en productie-engineers in staat om circulaire 
levenscycli te creëren. Hiertoe stellen zij in 
een vroeg stadium duurzaamheidseisen op 
en sturen zij deze gezamenlijk aan tijdens het 
ontwerp, de productontwikkeling en pro-
ductie-engineering. Sustainable Innovation 

Oplossing voor levenscyclusanalyse
Intelligence integreert de levering van mate-
rialen, ontwerp, productie, operations, logis-
tiek, verkoop, marketing en recycling van 
een product of systeem. Het biedt realtime 
inzichten waarmee teams problemen of ver-
beteringen virtueel kunnen identificeren, 
nog voordat ze er in de fysieke wereld naar 
handelen. Hierbij kunnen tevens aspecten 
als traceerbaarheid en betrouwbaarheid wor-
den gegarandeerd.                                       •
Dassault Systèmes BV
(073) 691 07 39
www.3ds.com

https://nl.rs-online.com/web/
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Be future proof, be there
Advanced Engineering 11 & 12 mei 2022

In Nederland zijn er diverse organisaties die beurzen en congressen organise-
ren. Je zou daarbij bijna vergeten dat er in België ook een bloeiende industrie 
is die zich bezig houdt met de ontwikkeling van hoogwaardige producten. 
Hierbij zien we dat ook daar vernieuwing zich manifesteert op elk niveau: 
van vraag, idee en concept, over design, additive manufacturing, materiaal-
keuze en prototyping, tot testing, high-end elektronica en connectiviteit. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in België er beurzen georganiseerd 
worden voor de hedendaagse ontwikkelaar waar al de genoemde aspecten aan 
bod komen. Advanced Engineering die gehouden wordt in Antwerp Expo op 
11 en 12 mei 2022 is zo’n beurs. U komt er exact te weten op welke kar u 
moet springen, welke trends er op til zijn en hoe de meest actuele vraagstuk-
ken rond productontwikkeling worden beantwoord. Dit alles om ook uw 
producten future proof te houden. “Mis dit inspirerende en verbindende 
event niet!” is wat de organisatoren van de beurs dan ook zeggen tegen alle 
ontwikkelaars in België en ook Nederland.
 
Het volledige productontwikkelingstraject
Innovaties werken sectoroverschrijdend en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat alle mogelijke productieprocessen elkaar beïnvloeden. De 120 aanwezige 
exposanten/experts helpen u graag met uw vraagstukken om de lat steeds 
hoger te leggen.
Advanced Engineering is ook de plek om up-to-date te blijven en te netwer-
ken. Daarnaast zijn er diverse lezingen die meer dan de moeite waard zijn en 
u laten zien dat België en dan met name Antwerpen op vele vlakken volop 
aan de frontlijn meedraait als het gaat om innovaties. 

In de Belgische maakindustrie gaat het snel. Nog voor de markt een wens neerlegt,  zijn nagelnieuwe 

ontwikkelingen alweer ingeburgerd. Waarop moet je inzetten? Welke innovaties zijn blijvend? De antwoorden krijg 

je op Advanced Engineering in Antwerp Expo op 11 & 12 mei 2022.

Zone van XR Valley

Indepth programma
Naast de inspirerende sprekers, brengen de partners van Advanced 
Engineering een technologisch indepth programma. De kartrekkers zijn 
SIM, Flanders Make, Sirris, Flam3D, het Vlaams AI onderzoeksprogramma 
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en imec. In een tijd waarin VR en AR steeds verder gaan, 
steden almaar smarter worden en slimme producten ons 
volop ontzorgen, heb je een sterk klankbord nodig. Het 
programma is precies daarop afgestemd met o.a.  de VR/
AR Zone van XR Valley voor toptechnologie anno 2022, 
gesponsord door HP & Silverdraft, Vlaio demo’s werkbaar 
werk – voel de meerwaarde van intensieve partnerschappen 
binnen industrie 4.0 en AI-Hub door The Beacon & Vlaams 
AI Onderzoeksprogramma – bouw een strategie rond artifi-
ciële intelligentie.

Universiteit Leuven
Op de beursvloer van Advanced Engineering pakt de 
Katholieke Universiteit Leuven breed uit. Aanwezig zijn het 
Agoria Solar Team met hun innovatieve en efficiënte zon-
newagen. Het team eindigde als eerste in de Carrera Solar 
Atacama in Chili in 2018 en in de Bridgestone World Solar 
Challenge in Australië in 2019. 
Studentencoöperatie CORE toont een extrusielijn die het 
mogelijk maakt om bepaalde kunststoffen te recyclen tot 
nieuw 3D-print filament of ook wel ‘Van plastic afval tot 
3d-print filament’. De extrusielijn valt binnen het domein 
Circulaire Economie, één van de vier domeinen waar CORE 
zich mee bezig houdt.
Formula Electric Belgium toont u op de beurs één van hun 
racewagens en geeft u de kans om zelfs eens in zo’n wagen te 
zitten. Naast deze unieke kans vindt u er ook enkele demo-
opstellingen die hun laatste innovaties tonen, zoals koelman-
tels die zijn ontworpen met behulp van AI.
Formula Electric Belgium is een studententeam dat elk jaar 
een nieuwe elektrische racewagen ontwerpt en bouwt. Het 
project biedt studenten een werkomgeving waarin ze hun 
technische en persoonlijke vaardigheden verder kunnen ont-
wikkelen. 
NeuroTech Leuven is een nieuw studententeam dat inge-
nieur, wetenschap, psychologie en geneeskunde studen-
ten samen brengt om deel te nemen aan neurotechnologie 
gerelateerde wedstrijden en evenementen. Daarnaast staat 
NeuroTech Leuven in voor de professionele ontwikkeling van 
haar leden alsook de algemene vooruitgang van neurotech-
nologie in Belgie. Dit studententeam smelt veel interessante 
velden zoals machine learning, signaal analyse, 3d printing, 
klinische psychologie en micro-elektronica samen. Het fun-
dament van elk project is niet-invasieve neurotechnologie, 
waarmee men kennis maakt op de Advanced Engineering 
Expo met een EEG-headset via een interactieve booth.
Aether is een team van Belgische ingenieursstudenten met 
als doel het faciliteren van experimenten in de ruimte door 
middel van de ontwikkeling van een sample return cubesat. 
Op de beurs zullen ze een inkijk geven in hun projecten. 
Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op de ontwikkeling 
van ons eerste subsysteem: het hitteschild.

Nog wat gegevens
Advanced Engineering 2022 met ruim 120 standhouders en 
een congresprogramma met 50 sprekers wordt gehouden op 
11 en 12 mei in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen. Op beide dagen gaat de beurs open om 
10.00 uur en sluit hij op de 11e om 18.00 uur en op de 12e 
om 17.00 uur.
Antwerp Expo is te bereiken met auto en openbaarvervoer. 
Komt u met de auto dan kunt u betaald parkeren vlak naast 
Antwerp Expo of gratis op de openbare wegen rondom de 
beurshal. Komt u met het openbaar vervoer, dan zijn er 
diverse mogelijkheden om met tram en bus tot voor de deur 
van de Expo te komen.                                                       •
Alle informatie over de beurs, het lezingenprogramma 
en nog veel meer alsmede om uw gratis toegang te rege-
len kunt u vinden op de site van de beurs. Ga daarvoor 
naar www.ae-expo.be

Agoria Solar Team

NeuroTech Leuven

Aether
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Tektronix, Inc. heeft de SignalVu 5G NR-analysesoftware voor de 6-serie B MSO-
oscilloscopen uitgebracht. Ingenieurs kunnen nu kritische 5G NR-metingen uitvoeren 
volgens 3GPP-specificaties op de oscilloscopen waarop ze vertrouwen om nieuwe 
elektronische ontwerpen te ontwikkelen en te karakteriseren. 

5G-software voor oscilloscopen

6-serie B MSO-oscilloscopen hebben de voorkeur van HF-systeemontwerpers 
voor het meten aan stroomrails, digitale besturingsbussen en I/O-signalen 
naast RF-signalen. Elk kanaal wordt ondersteund door een digitale down-
converter die spectrumanalyse mogelijk maakt, gesynchroniseerd met tijddo-
mein-golfvormen. Dit geeft ingenieurs een tijdsamenhangend beeld van de 
choreografie van signalen waaruit hun ontwerpen bestaan. Ontwerpers van 
5G-systemen kunnen nu 5G NR-signaalanalyse toevoegen aan Tektronix-
oscilloscopen, waardoor ze snel problematische signaalinteracties kunnen 
diagnosticeren op een enkele oscilloscoop, waarvoor anders een nauwgezette 
correlatie tussen meerdere instrumenten nodig zou zijn. Het nieuwe analy-
sepakket maakt het mogelijk om de fysieke laag van de 5G NR ‘pass/fail’ te 
testen om zenderontwerpen te kwalificeren volgens de 5G NR-standaard die 
is vastgesteld onder de 3GPP-release van 15/16 testspecificaties. Het omvat 
belangrijke signaalkwaliteitsmetingen zoals Error Vector Magnitude (EVM), 

Adjacent Channel Power (ACP), Spectral Emission Mask (SEM) en Power versus Time 
(PVT).
Tektronix ontwikkelde het nieuwe 5G NR-analysepakket met behulp van algoritmen 
die zijn ontwikkeld door NI (voorheen National Instruments), een erkende marktleider 
op het gebied van geautomatiseerd testen en meten.                                                      •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

 PRODUCTNIEUWS

CHO-BOND 584-208 is een zilvergevulde 
elektrisch geleidende tweecomponenten-
epoxylijm waarmee in bepaalde gevallen 
soldeer- of lasverbindingen vervangen kun-
nen worden. De lijm is ontwikkeld voor 
gebruik in hoogvolume-toepassingen waar-
bij een sterke, langdurige en laagohmig 
elektrisch geleidende lijmverbinding moet 

worden gerealiseerd. De typsiche weerstand 
van 0,002 ohm/cm en de afschuifsterkte 
van 1000 psi maken de lijm uitstekend toe-
pasbaar voor permanent verlijmde opper-
vlakken. Typische toepassingen zijn het 
bevestigen en aarden van elektrische compo-
nenten, als alternatief van koudsolderen en 
het elektrisch geleidend afdichten en verbin-
den van behuizingen. Volledige uitharding 
van CHO-BOND 584-208 wordt bereikt 
in slechts 45 minuten. De lijm van Parker 
Chomerics wordt geleverd in verpakkingen 
van 120 ml en 475 ml.                                •
EEMC
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

Lijmen als alternatief voor solderen

Speciaal voor toepassing in verlichtings-
schakelingen produceert Holy Stone diverse 
keramische multilayer-condensatoren. Tot 
de belangrijkste eigenschappen behoren 
een stabiele klasse-I-temperatuurcoëfficiënt, 
COG-/NPO-diëlektrica, klasse-II X7R voor 
een grotere capaciteits-/spanningsdichtheid, 
evenals X7T en X7P voor grote capaciteits-
dichtheid en verbeterde DC bias-karakte-
ristieken. X7T- en X7P-diëlektrica worden 

vaak gebruikt als goedkopere vervanging 
voor gelode polyester- en polypropyleen-
filmcondensatoren. Toepassingsvoorbeelden 
zijn LED-drivers, TL-, halogeen- en CFL-
ballastschakelingen, industriële verlichting, 
straat-, verkeers- en veiligheidsverlichting, 
automotive verlichting, snubber- en afvlak-
netwerken, armaturen met lichtsensoren en 
dimbare LED’s.                                          •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

Condensatoren voor verlichtingsdoeleinden

Impedantie-
stabilisator
De TBL5016-3 is een impedantie-stabi-
lisatienetwerk voor het meten van geleide 
interferentie in het bereik van 9 kHz tot 
30 MHz, conform de CISPR 16-1-2-stan-
daard. Het apparaat is ontworpen voor 
het testen van driefasige en enkelfasige 
AC-gevoede apparatuur met voedings-
spanningen tot maximaal 450 V/260 V bij 
maximaal 16 A. Geleide storing kan op elke 
fase en op de nulleider worden gemeten. 
De TBL5016-3 heeft aparte RF-uitgangen 
voor elke fase en nul en kan zodoende wor-
den gekoppeld aan de TBLM1 om de emis-
sies te splitsen in common mode- en diffe-
rential mode-componenten. De enkelfasige 
DUT-netentree is verkrijgbaar in landspe-
cifieke varianten.                                      •

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

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

www.cnrood.com
https://www.helukabel.nl/nl-nl/Nieuws/Post/Item_3456.html
www.avt-connecting.com
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Met de ASi-5-printmodules kunnen de meest 
uiteenlopende toepassingen worden uitge-
breid met een ASi-5-koppeling. Een typisch 
voorbeeld zijn bedieningselementen. Deze 

ASi-5 printmodules voor diverse toepassingen
kunnen dankzij de compacte printmodules 
(70 x 40 x 26,5 mm) eenvoudig via ASi in de 
besturing worden geïntegreerd, decentraal en 
in een al bestaande behuizing. Er zijn verschil-
lende varianten van de ASi-5-printmodules 
leverbaar voor aansluiting van: maximaal 16 
digitale I/O’s (BWR4736); IO-Link-devices 
van diverse fabrikanten (BWR4771); veilige 
signalen, bijvoorbeeld voor noodstopknop-
pen of opto-elektronische beveiligingen; 
seriële RS485-koppelingen, bijvoorbeeld 
voor communicatie met een omvormer 

of barcodescanner. Voordelen van ASi-5-
printplaatmodules zijn onder andere ruimte-
besparing en minder bedrading.                   •
Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.nl

Systeemontwerpers van tractie- en aanvul-
lende voedingen, halfgeleidertransforma-
toren, industriële motoraandrijvingen en 
oplossingen voor de energie-infrastructuur 
vragen om hoogspannings-schakeltechno-
logie voor het verbeteren van het rende-
ment, het reduceren van systeemafmetin-
gen en -gewicht en het vergroten van de 
betrouwbaarheid. Microchip breidt daar-
toe zijn SiC-programma uit met 3,3kV-
MOSFET’s met een zeer lage RDS(on) en met 
3,3kV-SiC-SBD’s, zodat ontwerpers kun-
nen profiteren van robuuste, betrouwbare 
en optimaal presterende componenten. Veel 
op silicium gebaseerde ontwerpen bereiken 
hun grenzen met betrekking tot rendement 
en systeemkosten. HV-SiC is een bewezen 
alternatief, maar de verkrijgbaarheid van 
3,3-kV SiC-vermogenscomponenten was 
tot nog toe beperkt. Microchip’s 3,3kV-
MOSFET’s en -SBD’s vormen daarom 
een welkome uitbreiding. De 3,3-kV 
SiC-vermogenscomponenten omvatten 
MOSFET’s met een RDS(on) van slechts 25 

SiC-MOSFET’s voor HV-elektronica

mΩ en SBD’s met een stroombereik van 
90 A. Zowel MOSFET’s als SBD’s zijn 
beschikbaar als naakte chip of gemonteerd 
in een behuizing. Het uitgebreide SiC-
programma wordt ondersteund door een 
reeks van SiC-SPICE-modellen die aanslui-
ten op Microchip’s MPLAB Mindi analoge 
simulatormodules en de referentie-ontwer-
pen voor besturingskaarten.                               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

Steeds meer fabrikanten van aandrijvingen 
kiezen voor hybride technologie om ruimte 
te besparen. Igus heeft daarom speciaal voor 
SEW-motoren met MOVILINK DDI-
interface een nieuwe kabel toegevoegd aan zijn 
programma hybride kabels. Hybride kabels 
voor aandrijftechniek kunnen energie- en 
datatransmissie combineren. Dit halveert het 
aantal benodigde kabels. Bij de nieuwe SEW-
motoren met MOVILINK DDI-interface 
gebruikt de fabrikant van de aandrijving een 
coaxiaal element voor de overdracht van de 
motorinformatie. Voor de nieuwe CF280.
UL.H207.D hybride kabel zijn vier energie-
aders gecombineerd met één coaxiaal-ader 
en twee regelparen. Het samenvoegen van 
twee kabels reduceert de ruimtevereisten in 
de kabelrups met 40 procent. Het reduceert 
tevens het gewicht dat moet worden aangedre-

ven, en dus wordt er minder energie verbruikt. 
De nieuwe kabel met PUR-buitenmantel kan 
worden gebruikt voor toepassingen met een 
buigfactor tot 15xd en is daarmee geschikt 
voor een breed scala aan industrieën: van 
bewerkingsgereedschappen en material hand-
ling tot de automotive industrie.                     •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Hybride chainflex-kabel

www.bmf-systemparts.nl
www.ave-nl.com
https://www.helmholz-benelux.eu
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Hoogwaardige
LCR- en impedantiemeter
De waarde nauwkeurig volgens de norm gemeten

Om de waarde van een weerstand te meten, hebben we meestal genoeg aan een standaard 
multimeter. Anders wordt het met de waarden voor spoelen en condensatoren. De univer-
seelmeter mag dan wel universeel toepasbaar zijn, maar bereiken voor L en C zitten er meestal 
niet op. Daarvoor moeten we toch echt een LCR-meter gebruiken die met een wisselspan-
ning de impedantie en daarmee de capaciteit of inductiewaarde bepaalt.
Nu wordt de waarde van een component over het algemeen netjes op de een of andere manier 
op het onderdeel aangegeven, maar dit is slechts zelden de werkelijke waarde. Door de tole-
rantie die bij met name condensatoren op kan lopen tot wel 25% is de werkelijke waarde 
slechts zelden de opgegeven waarde. Schakelingen kunnen daardoor niet werken zoals ver-
wacht, omdat bijvoorbeeld filters niet op de gewenste frequenties zijn afgestemd.
Voor schakelingen waar de tolerantie van de gebruikte componenten heel laag moet zijn, kan 
het verstandig zijn om onderdelen voordat ze gemonteerd worden, eerst te selecteren op hun 
waarde om zo problemen te voorkomen.

Tot 10 MHz
Het bepalen van de waarde van een weerstand is simpel. Met een bekende gelijkspanning 

en een goede stroommeter kan met behulp van de wet van Ohm vrij snel 
de exacte weerstandswaarde bepaald worden. De gelijkstroomweerstand die 
we op deze manier bepaald hebben, zegt echter niets over het gedrag van 
de weerstand bij wisselspanning. Naast de gelijkstroomweerstand heeft hij 
namelijk ook nog een parasitaire capaciteit en inductiviteit en het zijn deze 
eigenschappen die maken dat de weerstand zich toch anders gedraagt bij 
wisselspanning.
Voor een spoel en een condensator geldt dit ook. Ook dit zijn geen ideale 
onderdelen. Naast de afwijking door de tolerantie heeft een condensator een 
parasitaire gelijkstroomweerstand en inductiviteit en heeft de spoel een para-
sitaire weerstand en capaciteit.
Omdat de impedantie (wisselstroomweerstand) frequentieafhankelijk is, en 
we met name bij lage waardes voor de parasitaire L en C pas bij hogere 
frequenties gaan zien dat deze een belangrijke bijdrage op de impedantie 
uitoefenen, is het van belang om te meten met een wisselspanning met een 
frequentie die in overeenstemming is met de frequentie waarop het onder-

Wie een LCR-meter wilde hebben, kon tot voor kort niet bij Rohde & Schwarz terecht. Men kon u wel een exemplaar van het 

budget-merk Hameg leveren, maar niet een hoogwaardig instrument met vele meetmogelijkheden. De Hameg is op zich een 

prima instrument maar de nieuwe R&S LCX-serie heeft veel meer mogelijkheden. Dit is een reeks hoogwaardige LCR-meters die 

voldoen aan de huidige normen hoe componenten getest moeten worden.
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de functie alleen nog vrijgegeven worden met een software-
sleutel. Voor R&S heeft deze methode grote voordelen, 
omdat alle diverse modellen uit de serie in feite als één en 
hetzelfde instrument gebouwd kunnen worden. De kosten 
voor de extra hardware wegen niet op tegen de kosten die 
gemaakt moeten worden om van alle modellen fysiek ver-
schillende apparaten te maken en op voorraad te leggen. 

Meetfuncties
Naast de vele verschillende impedantiemetingen kunnen 
de twee LCR-meters ook transformatoren en weerstanden 
meten met gelijkspanning. Het display kan maximaal vier 
meetparameters tegelijk weergeven en de meetfuncties kun-
nen paarsgewijs worden geselecteerd uit een lijst met 19 
verschillende parameters (Cp, Cs, Lp, Ls, D, Q, G, Rp, Rs, 
Rdc, R, X, Z, Y, Θd, Θr, B, M, N). Dynamische impedantie-
metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een set 

Afbeelding 1. Het display waar niet alleen de resultaten van de metingen op getoond worden, maar ook de menu’s om het 
instrument te bedienen.

deel gebruikt wordt. Werken met een meetsignaal met een 
frequentie van enkele kHz is dan ook niet de methode om 
een goed beeld van de impedantie te krijgen. De nieuwe serie 
RCL-meters van R&S bestaat daarom uit meerdere model-
len. Zo is er de LCX100 die het frequentiebereik van 4 Hz 
tot 300 kHz bestrijkt en de LCX200 die een frequentielimiet 
van 500 kHz heeft en kan indien nodig worden uitgebreid 
tot 1 MHz of 10 MHz met behulp van software-opties. Dit 
wil dus zeggen dat het frequentiebereik van het aangeschafte 
meetinstrument later, als dat gewenst is, door middel van het 
aanschaffen van een softwaresleutel kan worden uitgebreid. 

Breed inzetbaar
Door het veel grotere frequentiebereik waarmee gemeten 
wordt, zijn de nieuwe RCL-meters van R&S veel nauwkeu-
riger in het bepalen van de impedantie die te verwachten 
is in de applicatie waar u de onderdelen gebruikt. Met het 
frequentiebereik van 4 Hz tot 10 MHz is de R&S LCX niet 
alleen geschikt voor de overgrote meerderheid van applicaties 
die werken op 50 of 60 Hz of 400 Hz voor vliegtuigen, maar 
ook voor laagfrequente seismische sensoren, audioversterkers 
en elektronische muziekinstrumenten tot aan hoogvermo-
gen communicatiecircuits die werken in het frequentiebereik 
tot 10 MHz. Met de R&S LCX kunnen ontwikkelaars die 
geschikte condensatoren, spoelen en weerstanden voor ana-
loge filters selecteren die zij voor de toepassing nodig hebben. 
De R&S LCX modellen meten de impedantiewaarden met 
een uitmuntende nauwkeurigheid. Ook hogere snelheidsme-
tingen met een nauwkeurigheid voor productiegebruik voor 
kwaliteitscontrole en monitoring worden ondersteund. Alle 
essentiële software en hardware die nodig is voor productie-
omgevingen is beschikbaar, met inbegrip van afstandsbedie-
ning en het loggen van resultaten. 
Het instrument kan ook gebruikt worden voor het bepa-
len van de equivalente serieweerstand (ESR) en de equiva-
lente serie-inductantie (ESL) van elektrolytische condensa-
toren en kunnen gebruikers transformatoren testen en de 
DC-weerstand meten, naast het volledige gamma impedan-
tiemetingen. 

Bediening
Beide modellen beschikken over een groot capacitief touch-
screen (afbeelding 1) waarop naast de resultaten ook een vir-
tueel toetsenbord opgeroepen kan worden om het instrument 
in te stellen en alle hoofdmetingen te ondersteunen. Als alter-
natief kunnen spannings-, stroom- en frequentiewaarden ook 
worden ingesteld met de draaiknop. Minder vaak gebruikte 
functies zijn menugestuurd. Instellingen, resultaten en statis-
tieken kunnen op het scherm worden weergegeven of worden 
geëxporteerd voor geautomatiseerde post-processing. Tot vier 
metingen kunnen worden geselecteerd en op het display wor-
den uitgezet als functie van de tijd, met minimum- en maxi-
mumwaarden. In één oogopslag is zo te zien of een onderdeel 
voldoet aan de gestelde normen (pass/fail-analyse). 
Met de binning-functie kunnen de gemeten componenten 
op hun waarden worden gesorteerd in maximaal acht tole-
rantiebereiken. Acht I/O-lijnen die via een D-connector op 
de achterkant Afbeelding 2) van het instrument te vinden 
zijn, kunnen hierbij gebruikt worden om sorteercontai-
ners aan te sturen. De gemeten componenten kunnen zo 
gemakkelijk op hun waarde worden gesorteerd. Ook is het 
instrument extern te triggeren (via een BNC-connector) 
en is er een ingang om te werken met een zelf in te stel-
len DC-biasspanningen. Intern is de DC-biasspanningen 10 
Vdc, maar via de externe ingang kunt u een eigen spanning 
tot 40 Vdc gebruiken. Aan de andere kant maakt deze optie 
het mogelijk om de interne bias-bron in de stroomregelmo-
dus te laten werken met een instelbare stroom tot 200 mA.
Voor gebruik in testsystemen kunnen de LCX LCR-meters 
op afstand worden bediend. De volgende interfaces zijn 
beschikbaar:
• USB en LAN (Ethernet) interfaces zijn standaard geïnstal-
leerd. Via deze interfaces kunnen alle instrumentparameters 
op afstand worden bestuurd.
• IEEE-488 (GPIB) interface (optioneel): De IEEE-488 
(GPIB)-poort kan ook achteraf door de gebruiker worden 
ingebouwd.
Veel van de genoemde mogelijkheden zijn standaard op de 
instrumenten te vinden, maar een aantal is alleen als optie 
leverbaar. Net als het frequentiebereik zijn deze opties in 
bijna alle gevallen al op het instrument aangebracht en moet 

Afbeelding 2. Op de achterkant zijn o.a. de aansluitingen voor communicatie en I/O te vinden.

Afbeelding 3. De te meten onderdelen worden via diverse fixtures aangesloten.

geavanceerde analysefuncties. Bij deze metingen worden de 
impedantiewaarden bepaald voor een reeks frequentiewaar-
den of andere parameters.
Voor het registreren van alle meetwaarden beschikken de 
meters over een snelle logfunctie. Hierbij worden de meetre-
sultaten of op een externe USB-stick opgeslagen of via USB 
of LAN naar een externe pc overgebracht. 

Tot slot
De serie LCR-meters van R&S zijn unieke instrumenten 
waarover nog veel meer te vertellen is. Gelukkig is er veel 
informatie te vinden op de site van R&S.                            •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Hoogwaardige LCR- en impedantiemeter’.

www.rohde-schwarz.nl
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Sinds het begin van de coronacrisis staan de farmaceutische industrie en laboratoria onder 
grote druk om een zo hoog mogelijk niveau van automatisering te realiseren. Daarvoor zijn 
nieuwe analyse- en testapparaten, productielijnen en vul- en verpakkingssystemen nodig, 
die efficiënter worden naarmate ze verder worden geautomatiseerd. Geminiaturiseerde 
lineaire motorassen en modules voor één- of meerassige toepassingen openen hier nieuwe 
mogelijkheden. 

Modulaire automatiseringssystemen
voor laboratoria

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

Deze zijn ontworpen als modulair systeem en zijn 
geschikt voor een groot aantal functies in de laborato-
riumautomatisering en de farmaceutische industrie. 
Ze gebruiken lineaire motoren van Faulhaber. Als 
reactie op vragen vanuit de farmaceutische industrie, 
de analysebranche en de medische technologie naar 
kleine, functionele automatiseringsoplossingen, ont-
wikkelden de ingenieurs van Jung Antriebstechnik 
een modulair mechatronisch systeem: QuickLab. 
Met de kleine QM02 lineaire motormodules voor 
slaglengtes tot 160 mm en de QA02 lineaire moto-

rassen voor slaglengtes tot 220 mm kunnen toepassingen 
met korte slaglengtes worden gerealiseerd met een hoge 
dynamiek en nauwkeurigheid. Door de mechanische con-
structie en de precisie-geleiderails in combinatie met twee 
kogellager-sledes zijn de modules en assen zeer stijf en 
bieden ze een hoge herhaalbaarheid tijdens het positione-
ren, ondanks de lichte constructie en geringe bewegende 
massa. Afhankelijk van de last zijn snelheden tot 3 m/s en 
versnellingen tot 50 m/s2 mogelijk. De lineaire motoren 
van Faulhaber vormen het hart van het modulaire auto-
matiseringssysteem. De LM2070 lineaire motoren zijn 

verkrijgbaar met slaglengtes van 40 tot 220 mm. Ondanks 
de compacte statorafmetingen van 20 x 20 x 70 mm 
levert de kleine lineaire DC-servomotor indrukwekkende 
mechanische prestaties. De werking is praktisch onder-
houdsvrij, aangezien de motor geen bewegende slijtende 
onderdelen heeft. Bovendien werkt de lineaire aandrijving 
bijna geluidloos.                                                                 •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Een nieuw MOSFET-relais van Omron 
Electronic Components Europe combi-
neert een grote maximale stroombelast-
baarheid (0,35 A @ 200 V) en een groot 
bedrijfstemperatuurbereik in een kleine 
SMT-behuizing, waardoor de compo-
nent een uitstekende keuze is voor test- en 
meetapparatuur. De G3VM-201WR heeft 
een verbeterde P-SON-4 behuizing die 
een uitstekende warmteafvoer mogelijk 
maakt terwijl de vorm van de aansluitpin-
nen goede soldeerverbindingen garandeert. 
Met afmetingen slechts 3,4 x 2,1 mm en 
met een temperatuurbereik van –40 °C tot 
+110 °C, kan dit compacte relais stromen 
aan die 75% groter zijn dan bij vergelijk-
bare SOP4-relais. Het relais biedt daarnaast 
snelle in- en uitschakeltijden van 1 ms. De 
MOSFET-relaisserie van Omron omvat 

MOSFET-relais

ook VSON- en SVSON-componenten 
(geschikt voor spanningen tot 100 V), 
bedoeld voor toepassingen waar weinig 
ruimte beschikbaar is.                                •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Met de introductie van de 
NFM15HC435D0E3 legt Murata de lat 
voor condensatoren hoger. Dit is de eer-
ste keramische multilayer-condensator 
(MLCC) met drie aansluitingen met een 
capaciteit van 4,3 μF, bestemd voor auto-
motive toepassingen. Hiermee worden 
superieure voedingsontkoppeling en ruis-
onderdrukking mogelijk in automotive ont-
werpen waarin hoogwaardige processoren 
worden toegepast (denk aan geavanceerde 
bestuurder-assistentiesystemen (ADAS) en 
autonome rijfuncties).
Dankzij de drie aansluitingen vertoont 
de NFM15HC435D0E3 een aanzienlijk 
lagere equivalente serie-inductantie (ESL) 
dan componenten met twee aansluitingen. 
Dit betekent dat een stabiele werking van 
de schakeling wordt ondersteund terwijl de 

Keramische multilayer-condensator

benodigde printruimte dankzij de afmetin-
gen van slechts 1,0 x 0,5 mm aanzienlijk afn
eemt.                                                          •
Murata Electronics
(023) 569 84 10
www.murata.com

www.we-online.com/optocoupler
www.faulhaber.com


-TOTAAL   •   NUMMER 3 - 2022 17

 PRODUCTNIEUWS

Permanente toegang tot netwerkverkeer
Met de lancering van de TAP IE heeft 
Helmholz een instrument voor netwerkdi-
agnose aan zijn portfolio toegevoegd. De 
TAP IE is een Test Access Point voor per-
manente installatie en maakt het mogelijk 
om netwerkverkeer in productieomgevin-
gen zonder onderbrekingen te monitoren. 
De Profibus & Profinet International-
organisatie adviseert om TAP’s te plaatsen 
bij cruciale onderdelen van een installatie, 
bijvoorbeeld direct bij de controller. De 
TAP creëert een diagnosepunt in het net-
werk zonder dat er een onderbreking van 

de productie nodig is. In 
installaties die permanent 
operationeel moeten zijn, is 

dit van groot belang. Het Test Access Point 
maakt het mogelijk om het netwerkverkeer 
te analyseren met tools zoals als de Profinet 
Test Tool en wireshark. De TAP IE is hier-
voor voorzien van twee monitor-poorten. 
Alle data wordt zonder tijdsverlies naar deze 
poorten gekopieerd. Voor het netwerk is de 
tool non-reactive. De TAP IE beïnvloedt 
het netwerk dus niet.                                 •
Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Het productscala diodes voor laagspanningsre-
gelaars van Nexperia is uitgebreid met een 50-μA 
zenerdiode-assortiment. Deze zijn verkrijgbaar 
in drie verschillende SMD-behuizingen, in een 
ultrakleine DFN-behuizing en als AEC-Q101-
gekwalificeerde componenten, wat de gebruiker een 
zeer ruime keuze biedt. Gespecificeerd bij een test-
stroom van 50 μA zijn de nieuwe diodes ideaal voor 
draagbare batterijgevoede apparaten voor mobiele, 
wearable, automotive en industriële toepassingen. 
Met 40 nieuwe typen per behuizingsoptie en voor 
nominale spanningen van 1,8 V tot 75 V, zijn de 
nieuwe diodes verkrijgbaar in uiterst lage SOT23-, 
SOD323- en SOD523-behuizing voor oppervlak-
temontage en in DFN1006BD-2-behuizing. Deze 
laatste, met afmetingen van slechts 1,0 x 0,6 x 0,47 
mm, is de perfecte keuze voor het vervangen van 
grotere componenten met aansluitdraden en kan op 
de print tot 60% aan ruimte besparen.                   •
Nexperia
(024) 353 79 79
www.nexperia.com

Miniatuur-zenerdiodes

De serie Inspector-smartcamera’s van Sick is uitge-
breid. Voor de inline-inspectie van kleine onderde-
len, modules en eindproducten in een industriële 
omgeving is de uiterst compacte 2D-visionsensor 
InspectorP61x aan het portfolio toegevoegd. Deze 
is ideaal voor toepassingen met een beperkte instal-
latieruimte of voor montage op een robotarm. De 
visionsensor beschikt over een geïntegreerde optiek 
en verlichting; die laatste is eenvoudig instelbaar. Zo 
zijn kwalitatief hoogwaardige beelden altijd binnen 
handbereik. De speciale Quality Inspection-app (bij 

de prijs inbegrepen) zorgt 
ervoor dat iedereen – meer 
of minder ervaren – de sen-
sor via een intuïtieve webin-
terface kan configureren. De 
sensor maakt eenvoudige, 
betrouwbare inspectie van 
kleine en middelgrote objec-
ten mogelijk en detecteert 
ook zeer fijne details dank-
zij macro-opnames; andere 
eigenschappen zijn: gemak-
kelijk instelbaar via intuï-

tieve webinterface; geïntegreerde 
tools voor industriële beeldverwer-
king; flexibel programmeerbaar 
in SICK AppSpace of HALCON; 
detectiebereik 50...300 mm; reso-
lutie 1280 x 960 px; CMOS-
matrixsensor (grijswaarden); 
objectief 6 of 12 mm, handmatig 
instelbare focus.                             •
SICK BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Compacte 2D-visionsensor

www.micro-epsilon.com/capa
www.inrato.com
www.prokorment.nl
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Contactloze schakelaar met verlichting
Contactloos, zeer nauwkeurig en nu ook 
met individuele kleurverlichting: de nieuwe 
Schurter TTS RGB breidt de technische 
finesse van de bekende TTS-schakelaar 
uit met de populaire RGB-functionaliteit. 
Alle TTS-schakelaars (dus ook de RGB-

varianten) maken gebruik van de uiterst 
nauwkeurige time-of-flight technologie. 
Licht wordt uitgezonden door een zender en 
gereflecteerd door een of meer objecten. De 
gereflecteerde lichtstralen worden dan gede-
tecteerd en aan de hand van de verstreken 
tijd wordt de afstand bepaald. Naast de voor-
geprogrammeerde tweekleurige schakelaars, 
verkrijgbaar met moment- en met houdcon-
tact, maakt de nieuwe RGB-variant alles veel 
kleurrijker. Afhankelijk van de bedrading 
kan de klant de kleur van de verlichte ring 
eenvoudig naar wens instellen. Standaard 
is de detectieafstand ingesteld op 20...60 
mm. Dat zorgt ervoor dat bij het afvegen/
reinigen van het schakelaaroppervlak geen 

signaal wordt gegenereerd. Een voordeel van 
de gebruikte technologie is dat deze geen 
problemen heeft met het onderscheiden 
van donkere van lichte oppervlakken. Wit 
of zwart: dit heeft geen invloed op de detec-
tiekwaliteit of snelheid. Omdat de TTS geen 
bewegende delen heeft, bedraagt de levens-
duur meer dan 20 miljoen schakelcycli. 
Dankzij de hoge IP-beschermingsklasse en 
de mogelijkheid om regen te ‘detecteren’, is 
deze schakelaar ook bij uitstek geschikt voor 
gebruik buitenshuis.                                    •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Bipolaire vier-
kwadrant-voedingen

Het voedingsportfolio van TT&MS is uit-
gebreid met de QL-serie van H&H. Deze 
QL-serie is een lijn van bipolaire voedingen 
met nieuwe functionaliteit, die afhankelijk 
van het model in 2 of 4 kwadranten kan 
functioneren. De bipolaire voedingen uit de 
QL-serie hebben een source- en een sink-
modus, zodat het apparaat niet alleen als voe-
ding maar ook als elektronische belasting kan 
worden gebruikt. Naast gebruik als DC-bron 
is de 4-kwadrant uitvoering ook geschikt als 
AC-bron. Tevens kan de QL-serie worden 
ingezet als analoge versterker, geschikt voor 
capacitieve en inductieve belastingen. Zulke 
voedingen worden gebruikt bij het testen van 
een breed scala aan energie-opslagapparatuur, 
motoren, laders en spoelen. Het standaard 
portfolio biedt apparaten met 2 of 4 kwadran-
ten tot 3600 W. Een opvallende functie is de 
modulator waarmee in CC- of CV-modus 
een sinus-, blok-, driehoek- of willekeurig 
signaal kan worden gemoduleerd; frequentie 
en modulatiediepte zijn daarbij instelbaar. 
Daarnaast is de QL-serie geschikt voor het 
bepalen van een interne weerstand van een 
DUT.                                                            •
TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Industrieel
camerasysteem
Het AV7000-camerasysteem is een 360° 
high-speed oplossing die onder andere 
geschikt is voor het lezen van bar- en data-
matrix-codes in toepassingen rondom sor-
teersystemen op transportbanden, kantel-
bakken en crossbandsorteerders. Met zijn 
optische prestaties vormt de AV7000 de 
ideale bouwsteen van elk gegevenssysteem, 
dat is ontworpen om pakketidentificatie 
te managen in distributiecentra, pakket-
faciliteiten en magazijnen over de gehele 
wereld. Een zeer gevoelige CMOS-sensor 
en de gepatenteerde verlichtingstechnologie 
zorgen voor hoge resolutie, heldere scherpe 
beelden met de optie van één tot zes zij-
den scannen bij hoge snelheden tot 5 m/s. 
Afbeeldingen kunnen naar gelang de toe-
passing al dan niet gecomprimeerd worden 
geëxporteerd of geëxtraheerd. Het AV7000 
camerasysteem bouwt voort op de techno-
logie die eerder in de AV6010 en NVS9000 
lineaire camera’s werd toegepast.                  •

Vierpool BV
(0346) 594 511
www.vierpool.nl

www.rohde-schwarz.com/product/lcx
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Lees dit niet
Na de covid-pandemie dacht ik uit te kunnen rusten. 
Dat was een beetje domme gedachte.

Niet alleen de waanzin van een oorlog tussen Oekraïne 
en Rusland blies iedereen wakker. De impact van een 
gebrek aan allerlei belangrijke zaken (graan, chips, 
gas, personeel en zo verder) liet het Europees huis 
schudden op zijn grondvesten. De discussie rondom 
het thema klimaatverandering gaat ook gewoon door. 
Dat is nog steeds geen oud nieuws.

Mijn constatering is dat de (Westerse waarschijnlijk) 
mens het dagelijks leven tot 2020 zo optimaal heeft 
ingericht, dat we niet hoeven te denken aan een crisis 
of aan de lange termijn.

Nu we van de ene crisis in de andere rollen, blijkt 
dat we niet zo strategisch nagedacht hebben over het 
woord ‘optimaal’. Waar hele bedrijfstakken vroeger 
verenigd waren in een enkel bedrijf, zijn deze opge-
splitst in specialisten die over de hele wereld verspreid 
zijn en gezamenlijk een waardeketen vormen.

In de zoektocht naar steriele handschoenen kom 
je vooral in Maleisië uit, als er chips gemaakt moe-
ten worden is Taiwan het centrum en als je graan 
noemt wordt meteen aan Oekraïne gedacht. China, 
de Verenigde Staten en India blijken echter grotere 
producenten van graan te zijn. Hoe het ook zij, de 
ketens door de hele wereld zijn zo geoptimaliseerd en 
‘just-in-time’ ingericht, dat een verstoring zand in alle 
motoren strooit.

Dus, we gaan wat doen. Er is een Europese Chip Act, 
er komen wellicht weer kerncentrales, misschien ver-
snellen we de energietransitie en wat denk je van olie 
uit de Noordzee? Plannen voor de komende vijftien 
jaar en in sommige gevallen zou je kunnen zeggen: 
beter laat dan nooit.

Ik hoop op gezond verstand en ik pleit voor:

Teams met deskundigen voor crisisonderwerpen. 
Teams met politici, experts en ambtenaren voor lange 
termijn onderwerpen. Daar tussenin noemen we alles 
een markteconomie en daar mag een team van wijzen 
zich ook nog eens over buigen.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 PRODUCTNIEUWS

Bluetooth LE: kleiner en kleiner
Met de nieuwe Proteus-e radiomodule zet 
Würth Elektronik zijn succesvolle Proteus 
Bluetooth Low Energy-serie voort. De 
nadruk bij de Proteus-e ligt op fundamentele 
Bluetooth-functionaliteit ten behoeve van 
zo goedkoop mogelijke toepassingen. De 
radiomodule is gebaseerd op de Bluetooth 
Low Energy 5.1-standaard en bezit confor-
miteitscertificaten voor CE, FCC, IC en 
TELEC. Ondanks de ingebouwde antenne 
is de Proteus-e slechts 7 x 9 x 2 mm groot. 
Voor toepassingen waar de klant eigen firm-
ware ontwikkelt, wordt de module aange-
boden onder de naam Ophelia-I (alleen de 

hardware). Proteus-e en 
Ophelia-I zijn gebaseerd op 
de nRF52805-chipset van 
Nordic Semiconductor, die 
een 64 MHz Arm Cortex-
M4-processor, 192 kB flash-
geheugen en 24 kB RAM 
omvat. Het maximale uit-
gangsvermogen is 4 dBm 
en de maximale gegevens-
snelheid bedraagt 2 Mbps. 
Würth Elektronik biedt een 
evaluatieboard aan om test 
en ontwikkeling te verge-

makkelijken. Daarmee kan de module wor-
den aangesloten op microcontrollers voor de 
ontwikkeling van eigen applicaties.            •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Magnetische grijpers

De elektropermanente EMH-
magneetgrijpers van Schunk combineren de 
sterke punten van magneettechnologie met 
de voordelen van 24V-technologie. Omdat 
de elektronica volledig in de grijper is inge-
bouwd en de besturing via digitale I/O 
uiterst eenvoudig is, hebben de componen-
ten geen ruimte in de schakelkast of externe 

besturingselektronica nodig. Dit bespaart 
kosten, minimaliseert de bekabeling en ver-
eenvoudigt de inbedrijfstelling. De grijpers 
worden onder meer gebruikt in de automo-
bielindustrie, lucht- en ruimtevaarttechniek 
en gereedschapsmachinebranche. Schunk 
heeft zijn portfolio van magnetische grijpers 
uitgebreid met de tweepolige EMH-DP en 
de vierpolige EMH-MP als aanvulling op de 
enkelpolige EMH-RP. Deze zijn alle ruim-
tebesparend en kostenefficiënt, waarbij elke 
variant zijn eigen sterke punten heeft. De 
enkelpolige EMH-RP grijpt platte en ronde 
onderdelen betrouwbaar vast. Met een pool-
kwartet is de EMH-MP het gereedschap 
bij uitstek voor onder meer het hanteren 
van plaatmateriaal. Hiermee kan zelfs zeer 
dun plaatstaal worden gescheiden dankzij 

de digitale viertraps grijp-
krachtregeling. De tweepo-
lige EMH-DP toont zijn 
sterke punten met name 
bij binpicking. De EMH-
grijpers dekken een groot 
scala aan werkstukgewich-
ten af, van 3,5 kg tot 175 
kg. De grip wordt gegaran-
deerd door de werking van 
de grijpers, die gebaseerd is 
op een combinatie van elek-
trische en permanente mag-
neten.                                •
Schunk Intec BV
(073) 644 17 79
www.schunk.com

Clamp-on temperatuursensor
Voor niet-invasieve tempe-
ratuurmeting levert Farnell 
de HANI clamp-on tem-
peratuursensor van Omega 
Engineering. De HANI 
biedt gebruikers de unieke 
mogelijkheid om de tempe-
ratuur van vloeistof in een 
leiding te meten zonder een 
sensor te hoeven installeren 
die contact met de vloeistof 
maakt. De sensor biedt een 
ongekende nauwkeurig-
heid bij de meting van de 
temperatuur van sanitaire 
vloeistoffen en industriële 

processen, en vormt de ideale oplossing 
voor voedsel en drank, sanitaire processen, 
chemische productie en farmaceutische toe-
passingen. De HANI clamp-on tempera-
tuursensor kan in enkele seconden worden 
geïnstalleerd op metalen leidingen van 1...4” 
en bevat temperatuur- en warmtefluxsen-
soren met een eigen algoritme voor snelle 
metingen, waardoor uitvaltijd en instal-

latiekosten worden verminderd. Met een 
responstijd van 5 sec (t63) en 10 sec (t90) 
biedt de HANI een hoge nauwkeurigheid 
bij metalen leidingen: ±0,5 °C in sanitaire 
toepassingen en ±0,5...1,0 °C in industriële 
installaties. Als Layer N-compatibel appa-
raat kan de HANI naadloos worden aange-
sloten binnen Omega’s slimme industriële 
monitoring- en controle-ecosysteem. De 
HANI-uitgangen zijn 4-20 mA en kunnen 
met een M12-kabel worden aangesloten op 
elk standaard uitvoerapparaat.                    •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

Collaboratieve robots
Als aanvulling op de populaire CRX-serie, die 
ook de CRX-10iA en CRX-10iA/L collabo-
ratieve robots omvat, heeft Fanuc de nieuwe 
CRX-5iA, CRX-20iA/L en CRX-25iA colla-
boratieve robots geïntroduceerd. De lijn van 
CR- en CRX-cobots van Fanuc omvat hier-
mee in totaal 11 cobot-modelvarianten om 
producten van 4 tot 35 kg te hanteren. Dit 
is de meest uitgebreide line-up van gebruiks-
vriendelijke cobots die momenteel leverbaar 
is. De CRX-cobots van Fanuc zijn veilig, 
gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en een veel-
zijdige oplossing voor een brede reeks van toe-
passingen, waaronder inspectie, laden/ontla-
den van machines, verpakken, palletiseren, 
schuren, lassen, en nog veel meer. Het IP67-
beschermingsniveau (stof- en waterdicht) is 
standaard voor alle vijf CRX-modellen, zodat 
ze zelfs in de meest veeleisende omgeving 

kunnen worden gebruikt. De CRX-cobots 
kunnen externe krachten detecteren en veilig 
stoppen wanneer ze in contact komen met een 
persoon of object. Dankzij deze technologie 
kunnen de CRX-cobots veilig naast mensen 
werken zonder dat dure afschermingen nodig 
zijn. De meeste cobots hebben een lichtge-
wicht en compact ontwerp; de CRX-cobots 
van Fanuc bieden veel echter meer, waaronder 
geschiktheid voor industriële omgevingen en 
het feit dat ze tot acht jaar lang onderhouds-
vrij zijn. Bovendien stelt de interactieve pro-
grammering gebruikers in staat om robottra-
jecten aan te leren door de robot handmatig 
te bewegen.                                                    •
Fanuc Benelux BV
+32 15 788 000
www.fanuc.eu
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D&E event 2022
Het Evoluon, een dag lang het centrum

Het D&E event belooft weer een dag te worden die je als 
ontwikkelaar van embedded systemen niet wilt missen. De 
dag wordt geopend door Peer Kalk, Chief Electronics van de 
Hydro Motion, een draagvleugelboot die vaart op waterstof 
en ontwikkeld is door de studenten van het TU Delft Solar 
Boat Team (afbeelding 1). 
De boot is een indrukwekkende verschijning: een zeewaar-
dige, ruim 8 meter lange trimaran, uitgerust met een com-
pleet waterstofsysteem, de slimste elektronica, alle onder-
delen om de boot krachtig voort te stuwen en de sterkste 
draagvleugels. De boot wordt bestuurd door drie piloten en 
haalt snelheden tot wel 40 kilometer per uur. In de boot van 
de studenten wordt waterstofgas onder hoge druk bewaard 
in een tank aan boord. De brandstofcel brengt deze waterstof 
samen met zuurstof uit de lucht en genereert zo elektriciteit. 
Hiermee wordt de motor aangedreven en vaart de boot.
Onder de boot zitten drie super sterke draagvleugels beves-
tigd. Bij een snelheid van 22 km/h liften deze de boot zo’n 
40 centimeter boven de golven uit, een spectaculair gezicht. 
De rompen van de boot komen zo boven het water en onder-
vinden zo drastisch minder weerstand, want efficiëntie is van 
groot belang tijdens de uitdagende lange afstandsrace die het 
team te wachten staat.

Peer Kalk zal tijdens zijn lezing uitgebreid in gaan op alle 
embedded systemen die in de boot te vinden zijn om de 
gewenste prestatie te laten leveren.
Het programma van de dag wordt afgesloten door Ronald 
Heil, Cyber Security Expert bij KPMG. Hij snijdt in zijn 
lezing met de titel ‘Operationele technologie beveiligen? 
Disruptief denken is vereist!’ een actueel thema aan: de bevei-
liging van embedded/IoT systemen tegen hackers en andere 
kwaadwillenden. Iedereen weet dat cyberaanvallen op indus-
triële omgevingen niet alleen toe nemen, maar ook steeds 
impactvoller en krachtiger worden. Ondanks dat deze omge-
vingen kwetsbaar blijken te zijn, introduceert de wereld (met 
toenemende snelheid) hyperconnectiviteit boven moder-
niserings- en optimalisatie-initiatieven zoals digitalisering, 
industrieel internet der dingen, cloudgebruik, verbonden 
geïntegreerde systemen/ecosystemen, enz. Hoe kunt u bevei-
liging en OT-veerkracht inschakelen in deze gedigitaliseerde 
omgeving? In zijn presentatie zal Ronald Heil zijn observaties 
belichten en uitleggen waarom Disruptive Thinking vereist 
is.

RF design in een IoT wereld
Slechts een beperkt deel van het programma is bekend op het 

moment dat we dit schrijven. Wel al staan twee lezingen op 
het programma die nauw verwant zijn. Het gaat om lezingen 
over de antennes die ingezet kunnen worden voor draadloze 
IoT-toepassingen. Een goed matchende antenne is namelijk 
belangrijk voor een optimale draadloze verbinding met een 
minimaal vermogen. 

Het Design Automation & Embedded Systems Event (D&E), het event voor ontwikkelaars en toepassers van 

embedded systems is dit jaar op 17 mei in het prachtige Evoluon in Eindhoven. Dit keer weer als van ouds netwerken 

met vakgenoten en potentiële klanten, maar nog veel belangrijker, het volgen van een groot aantal interessante 

lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 DIENSTVERLENING

Afbeelding 1
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gaat hij het hebben over de antennes voor de standaard fre-
quenties die voor IOT en 4G gebruikt worden. Vervolgens 
zal hij het ook met u hebben over de manieren hoe de 
HF-eigenschappen en het stralingspatroon kunnen worden 
gecontroleerd (afbeelding 3).

En meer
Over het voeden van embedded systems zijn er drie lezingen. 
Hans Zijlstra van Elincom zal het gaan hebben over primaire 
lithium-batterijen in IoT-devices (afbeelding 4), Gerard 
Fianen van INDES-IDS zal gaan uitleggen hoe je de inter-
operability van PoE kunt waarborgen en Bert Broekhuizen 
van CN Rood behandelt de testmethodes van batterijen voor 
ontwikkeling en productie. Verder is er een lezing over hard-
ware versnellen met FPGA’s (Frank de Bont, Core|Vision), 
hoe je VHDL gemakkelijker kunt inzetten voor het contro-

Hoe je multichip antennes (afbeelding 2) kan matchen in 
combinatie met het ontwerp van je PCB is de vraag waar 
Remco van de Griendt van Würth Elektronik zich op focust. 
Daarnaast gaat hij het ook hebben over de specifieke proble-
men van het ontwerp van een PCB rondom SMA connec-
toren, voor als u besluit een externe antenne te gaan gebrui-
ken. Remco belooft dat dit een praktische lezing wordt voor 
elektronica-ontwikkelaars die zelf draadloze technieken in 
hun ontwerp willen toepassen.
Maar hoe weet je of de antenne goed is aangepast? Daarvoor 
moet er gemeten worden. Roger Denker van MegiQ zal het 
daarover hebben namens TOP electronics. Draadloze pro-
ducten kunnen namelijk antennevalkuilen hebben als u 
niet weet waar u op moet letten. Antennes zijn niet zomaar 
componenten, ze moeten worden geïmplementeerd met 
aandacht voor hun toepassing en omgeving. Niet alleen de 
antenne-impedantie moet worden aangepast, maar ook het 
stralingspatroon moet aan bepaalde criteria voldoen. In zijn 
presentatie richt Roger zich op de eerste stadia van de ont-
wikkeling van prototypes van draadloze applicaties. Daarbij 

leren van een FPGA (Robert Wijma, Alten) en zal Kurt van 
Buul van HMS Networks het onderwerp netwerkbeveiliging 
nog een keer onder de aandacht brengen. 
Welke lezingen er nog meer gehouden worden, kunt u vin-
den op de site van het evenement. Daar vindt u ook alle 
andere info alsmede de manier om u aan te melden als bezoe-
ker.

De gegevens
Het D&E event 2022 wordt gehouden op 17 mei in het 
Evoluon in Eindhoven. De dag begint om 9.00 uur met ont-
vangst en koffie waarna de eerste lezing om 9.30 uur start. 
In totaal zijn er 16 lezingen met tussendoor een aantal pau-
zes voor o.a. de lunch en het bezoeken van de kennismarkt. 
Tenslotte zal rond de klok van 4 uur het evenement afgeslo-
ten worden met een netwerkborrel die tot ongeveer 17.00 
uur zal duren.                                                                          •
Voor meer informatie en om u aan te melden 
https://fhi.nl/dene/
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Als alternatief voor de schroefaansluiting 
biedt de kooiklemtechnologie buitenge-
woon eenvoudige implementatie en zeer 
snelle doorlooptijden bij kabelassemblage. 
Er zijn trillingsbestendige kooiklemvarian-
ten leverbaar voor de M12-connectorseries 
713, 715 en 825 van Binder. Er zijn varian-
ten met 4 en 5 pennen, zowel male als female, 
alsmede afgeschermde en afschermbare 
types met A-, B- en D-codering verkrijgbaar. 
De kooiklemtechnologie is dus beschikbaar 
voor een groot deel van het M12-portfolio 
van Binder. Gestandaardiseerde ronde 
M12-connectoren zijn basiscomponenten 
in de fabrieks- en procesautomatisering 
en in de robotica. Ze worden voorname-
lijk gebruikt bij bekabeling van sensoren 
en actuatoren in het veld. Afhankelijk van 
de codering zijn ze geschikt voor de inte-
gratie van automatiseringscomponenten in 
bijvoorbeeld Ethernet-, Profinet-, Profibus- 
en CAN-netwerken, en kunnen zowel de 
signaal- en datatransmissie als de voeding 
van apparatuur verzorgen. Connectoren 
kunnen door de klant in het veld worden 
samengebouwd, wat vooral nuttig is voor 
afwijkende kabellengtes of het samenstellen 
van speciale kabels. Daarbij zijn schroefaan-
sluitingen wijdverbreid als een goedkope 
maar tamelijk arbeidsintensieve technolo-
gie. De kooiklemverbinding vereenvoudigt 

M12-connectoren met kooiklemtechnologie
dit proces: steek het open-tool in het gat om 
de klem te openen, steek de draad erin en 
trek het tool er weer uit, waardoor de draad 
wordt vastgeklemd. De constante veerkracht 
die permanent op de draad werkt bepaalt 
het contact en garandeert een trillingsbe-

stendige verbinding die ook schokbelastin-
gen doorstaat.                                              •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

www.telerex-europe.com
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ICAPE Group unveils its new visual identity. A more precise, more dynamic, and 
clearly electronic-oriented logo accompanies the spectacular development of 
the company which is entering a new era in its history.

As a major player in BtoB electronics industry 
for over 20 years, the quality of the services 
and products provided by ICAPE Group is 
well established. The supplier of customized 
printed circuit boards and technical parts 
has won the trust of more than 3,000 active 
customers and achieved in 2021 an unprece-
dented growth of +35% over the year, with 
170 million euros in revenues.

More than ever, ICAPE Group is setting its 
course on the future and on the transfor-
mations that will allow it to develop more 
widely and more effectively in an extre-
mely competitive market. Since its crea-
tion, ICAPE Group has demonstrated both 
a great capacity for innovation and adap-
tation, while relying on solid principles 
which ensure its unfailing stability. The glo-
bal economic context and the group’s re-
cent results are indisputable proof of this.  
 
Since its creation, ICAPE Group has always 
been accompanied by the color blue, which 
inspire escape and serenity. This color that 
unites the sky and the sea on the horizon, 
and  sets a course for the long term. It goes 
from a shade of sky and navy to a more com-
mitted, more dynamic, more electric tone, 
in line with the group’s high-tech activities. 
Until now, the ICAPE Group logo was a blue 
planet and this sphere is found symbolized 
inside the «C» of the word ICAPE, thus for-

ming a printed circuit board pad, its core 
business. This C represents the values   and 
the main objectives of the company : com-
mitment to its customers, the challenge of 
competition, and creativity to find the best 
solutions. Values   found in the worlds of sport 
and technology, both of which requires the 
highest level of performance and precision. 

The power of precision, here is the new 
motto of ICAPE Group. Words in the strong 
sense, which announce a desire to deploy 
all the energies of the group in the most 
targeted way possible. The arsenal of ser-
vices developed by ICAPE Group aims to 
provide a local, fast, efficient and competi-
tive response to all of its customers’ needs, 
regardless of the volume of business. In an 
industry where approximation has no place, 
precision is the most essential quality cri-
terion. This new identity does not funda-
mentally change the way ICAPE Group ope-
rates, but it reflects a new motivation and 
affirms a state of mind resolutely turned 
towards its customers and the future. 

ICAPE GROUP REVEALS ITS NEW VISUAL IDENTITY

ICAPE Group onthult haar nieuwe 
visuele identiteit

ICAPE Group onthult haar nieuwe visuele identiteit. Een nauwkeuriger, dynamischer en 
duidelijk elektronica-georiënteerd logo onderstreept de spectaculaire ontwikkeling van het 
bedrijf, dat een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis ingaat.

Als belangrijke speler in de BtoB elektronica-industrie gedurende meer dan 20 jaar, wordt de kwa-
liteit van de diensten en producten die door de ICAPE Group worden geleverd, alom gewaardeerd. 
De leverancier van op maat gemaakte printplaten en technische onderdelen geniet het vertrouwen 
van meer dan 3.000 actieve klanten en realiseerde gedurende het jaar 2021 een ongekende groei van 
35%, met een omzet van 170 miljoen euro.

Meer dan ooit richt ICAPE Group zich op de toekomst en op de transformaties die haar in staat 
zullen stellen zich breder en effectiever te ontwikkelen in een uiterst competitieve markt. Sinds 
de oprichting heeft ICAPE Group blijk gegeven van een groot vermogen tot innovatie en aanpas-
sing, daarbij vertrouwend op solide principes die garant staan voor een onwankelbare stabiliteit. De 
mondiale economische context en de recente resultaten van de groep zijn hiervan het onweerlegbare 
bewijs.

Sinds de oprichting is ICAPE Group altijd vergezeld gegaan van de kleur blauw, die onthechting en 
sereniteit symboliseert. De kleur die de lucht en de zee aan de horizon verenigt en de koers aangeeft 
voor de lange termijn. Het gaat van een tint van lucht en zee naar een meer geëngageerde, meer 
dynamische, meer elektrische toon, in lijn met de hightech-activiteiten van de groep. Tot nu toe was 
het ICAPE Group-logo een blauwe planeet, die gesymboliseerd terugkeerde in de “C” van de naam 
ICAPE in de vorm van een soldeereiland op een print – de kernactiviteit. Deze C vertegenwoordigt 
de waarden en de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf: toegewijd aan zijn klanten, competitief 
en creatief om de beste oplossingen te vinden. Waarden die terugkeren in de wereld van sport en 
technologie, die beide de hoogste prestaties en precisie verlangen.

De kracht van precisie, dat is het nieuwe motto van ICAPE Group. Woorden in de ware zin, die de 
wens verwoorden om alle energie van de groep op de meest doelgerichte manier in te zetten. Het arse-
naal aan diensten dat door ICAPE Group is ontwikkeld, heeft tot doel een lokaal, snel, efficiënt en 
concurrerend antwoord te bieden op alle behoeften van haar klanten, ongeacht het bedrijfsvolume. 
In een branche waar ‘bij benadering’ niets te zoeken heeft, is precisie het meest essentiële kwaliteits-
criterium. Deze nieuwe identiteit verandert de manier waarop ICAPE Group werkt niet fundamen-
teel, maar weerspiegelt een nieuwe motivatie en bevestigt een intentie die uitsluitend gericht is op 
de klanten en de toekomst.                                                                                                                                •

ICAPE Netherlands
0545 29 14 77
www.icape-group.com
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Ecodrive-app
Met de EcoDrive-app van WEG 
kunnen technici berekenen hoe 
efficiënt hun systemen werken – 
of het nu gaat om een variabele 
toerenregeling, een elektromotor 
of een combinatie van beide. De 
app is onmisbaar voor technici 
die de efficiëntie van een instal-
latie willen berekenen en ver-
groten. De WEG EcoDrive-app 
kan gratis worden gedownload 
via de App Store en Google Play. 
Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht 
dat 3-fase elektromotoren (van 0,75kW tot 1000 kW) ten 
minste aan de IE3-norm voldoen, terwijl de VSD’s aan hun 
eigen IE2-norm moeten voldoen. In het kader daarvan heeft 
WEG een EcoDrive-app ontwikkeld, zodat technici steeds 
aan de nieuwe wetgeving voldoen en waarmee ze de alge-
hele prestaties van hun systemen via werkpunten kunnen 
monitoren. De app berekent automatisch acht werkpunten 
van de VSD en het systeem, waarmee de efficiëntieklasse van 
de motor kan worden gecontroleerd. Met deze informatie is 
gemakkelijk vast te stellen of de installatie op haar optimale 
niveau presteert en of zij aan de laatste eisen wat betreft het 
energieverbruik voldoet.                                                      •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

Crypto-accelerator

Om te voldoen aan de behoeften van krachtige systemen, 
wordt een nieuwe generatie krachtige processors ontwor-
pen en geïmplementeerd. Deze multi-core SoC’s bevatten 
speciale hardware-versnellers die moeilijke taken voor hun 
rekening nemen, zoals de berekening van netwerkprotocol-
len, AI en deep learning, en - belangrijker nog - beveiliging. 
Voor een beveiligingsprestatie die past bij de snelheid van 
de nieuwe SoC’s, hebben de experts van Silex Insight een 
schaalbaar hardware IP-blok ontwikkeld dat encryptie afhan-
delt met snelheden van enkele Gbps tot meer dan 100 Gbps, 
afhankelijk van de behoeften. De Network Security Crypto 
Accelerator wordt gebruikt om MACsec, IPsec, VPN, TLS/
SSL, diskversleuteling of elke andere aangepaste toepassing 
die symmetrische cryptografie-algoritmen vereist, te versnel-
len of te offloaden. Hij kan ook worden gecombineerd met 
de eSecure Root of Trust-module van Silex Insight om een 
complete veilige enclave te vormen die sleutels verwerkt zon-
der ze bloot te stellen aan de software, waardoor het geschikt 
is voor zelfs de strengst gereguleerde en meest veiligheidsg-
kritische industrieën.                                                          •
Silex Insight
+32 9 265 02 61
www.silexinsight.com

www.aesensors.nl


www.cnrood.com


www.wots.nl
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Hoe een Thaise wrap naar 
elektronica leidt
(Of: “De overeenkomst tussen een kippengehakt recept en een 
Arduino bibliotheek”)

Denkt u ook wel eens: “Waarom ik, waarom nu, waarom………? Ik had dit vorige 
week. Bij ons thuis blijk ik degene te zijn die altijd kookt. Voor mij geen enkel probleem, 
sterker nog ik geniet ervan en zo ben ik regelmatig op zoek naar lekkere recepten.
Via een geschenkbon heb ik nu een tijdelijk abonnement op een culinair tijdschrift. 
Zoals bij alles tegenwoordig is het huisadres niet voldoende, nee minimaal je email adres 
blijkt nodig te zijn om dit tijdschrift thuis te ontvangen.
Het leuke daarvan is echter dat ik al direct gebombardeerd werd met e-mails met recep-
ten waarvan er een aantal heel aantrekkelijke recepten die me het water in de mond doen 
lopen bij zitten. Dus op een goede avond had ik alle ingrediënten in huis voor een over-
heerlijke Thaise sla-wrap met kruidig kippengehakt en kon ik aan de slag. Dat was nog 
wel een heel gedoe met kruiden, marinades en zo maar de beschrijving gaf een duidelijk 
beeld, dus wat kan er fout gaan?

Nou veel, zoals u wellicht ook kent van het nabouwen van elektronische schakelingen 
die, zeker vroeger, in tijdschriften en boeken stonden.
Echte elektronische schakelingen nabouwen doen we tegenwoordig niet meer. Eigenlijk 
maar goed ook, tenminste als je SMD componenten met een soldeerbout moet vast sol-
deren. Die kleine weerstanden en condensatoren gaan dan vaak zo vrolijk rechtop staan, 
om over IC’s maar niet spreken.
Gelukkig is met de komst van de Arduino’s en Raspberry Pi’s een hele Maker cult ont-
staan waardoor je tegenwoordig voor de meeste interessante IC’s wel een Break out 
Board kunt vinden.

Zo had ik een tijd geleden voor een project een H-Bridge IC nodig. Nadat ik vanuit 
de specificaties een component gevonden had werd die direct bij Farnell besteld. Twee 
dagen later had ik hem al in huis, echter wat bleek ik had niet naar de vorm factor geke-
ken. Ik was er vanuit mijn onschuld vanuit gegaan dat met de redelijk grote stromen 
die dit IC aan kon ik die, als SMD component, wel zou kunnen solderen. Nu was het 
inderdaad een SMD component, maar zó verschrikkelijk klein…. Toen zag ik het pas, 
het applicatie gebied was ‘mobiele telefoon’ en een groter model was er niet. Gelukkig 
werd ik gered doordat ik na enig speuren een BoB met dit IC kon vinden. En dus kon 
ik verder.

Als u ervaring heeft met projecten met b.v. Arduino’s en deze BoB’s dan herkent u mis-
schien ook de frustratie als u, om die component goed te gebruiken, de meegeleverde 
bibliotheken gaat gebruiken.
Ik loop er dan meestal tegenaan dat de combinatie board en bibliotheek of niet goed 
gedocumenteerd is of niet goed werkt (meestal beide) zodat voordat ik tot een resultaat 
kom eerst tot diep in de code van de bibliotheek spitten om te goed te begrijpen wat 
deze doet en hoe ik deze het beste kan gebruiken.

U snapt het waarschijnlijk al, mijn Thaise recept bevatte ook een paar van deze verras-
singen. Om een tipje van de sluier op te lichten, het was de bedoeling het kippengehakt 
te mengen met fijngesneden kruiden en zo en voor de smeuïgheid nog wat olie toe te 
voegen.
Nu was het de bedoeling dat dit gemengde gehak aan een saté prikker te rijgen en daarna 
te grillen. De foto’s in het artikel lieten het er watertandend uitzien.
Ik weet niet of u wel eens geprobeerd hebt om een kleffe massa aan een saté prikker te 
rijgen, maar ook hier viel het vrijwel vanzelf van de prikker af.
Dit leek wel erg veel op de slechte beschrijving van een Arduino bibliotheek……

Gelukkig had ik het juiste hulpmiddel in huis: paneermeel. Hiermee was het probleem 
snel verholpen en hebben we van een heerlijke Thaise wrap genoten.

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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De digitale flowsensor PF3A8#H van SMC-
aanbod biedt veel flexibiliteit en functio-
naliteit. Het apparaat is compatibel met 
IO-Link en kan eenvoudig worden aange-
sloten op luchtverzorgingsunits. Het nieuwe 
model onderscheidt zich door de geïnte-
greerde druk- en temperatuursensoren. De 
PF3A8#H heeft een groot debietbereik en 
een duidelijk en gemakkelijk af te lezen dis-
play. Dat is van groot belang bij het moni-
toren van de hoofdleiding, een aftakking of 
specifieke apparatuur. De PF3A8#H vormt 
een alles-in-één-oplossing met de geïnte-
greerde druksensor (meetbereik 0...1,0 MPa) 
en temperatuursensor (meetbereik 0...50 
°C). Het installeren van een extra digitale 
druksensor, die het gezichtsveld zou beper-
ken, is daardoor niet nodig. De PF3A8#H 
levert nauwkeurige informatie. Op een drie-
kleuren-display kunnen het cumulatieve en 
actuele debiet, druk en temperatuur in één 
oogopslag worden afgelezen. Het display 
kan in stappen van 90° worden gedraaid. Zo 
kunnen operators aantekeningen maken en 

Digitale flowsensor

de flowsensor instellen terwijl ze de gemeten 
waarde controleren. De debietverhouding 
van 100:1 stelt de gebruiker in staat om met 
slechts één product lekken op te sporen en 
het luchtverbruik van de hoofd- of aftak-
kingsleiding te bewaken.                              •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

Van de 423-serie connectoren van Binder 
wordt een verkorte versie geïntroduceerd: 
ronde connectoren in M16-vormfactor 
met een lengte van ongeveer 47 mm. Ze 
zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 2 tot 
19 pennen en hebben beschermingsgraad 
IP67 in aangesloten toestand. Het betreft 
korte, afschermbare kabelconnectors met 
kabelklem, zowel met soldeer- als krim-
paansluiting. Afhankelijk van het aantal 
pennen en het type verbinding zijn de 
connectoren geschikt voor aderdiktes van 

Ronde M16-connectoren
0,14 mm2 (AWG 26) tot 1,0 mm2 (AWG 
18). De maximaal toegestane spanning en 
stroom bedragen 32...250 V en 3...7 A. De 
kabeluitgangen hebben een doorsnede van 
4,1 tot 7,8 mm voor verschillende toepas-
singen. De korte versie van de 423-serie is 
vooral bedoeld voor toepassingen in de test-, 
meet- en automatiseringssector, waar de 
ruimte vaak beperkt is. Met name precisie-
instrumenten die nauwkeurige meetresulta-
ten moeten leveren in een krappe omgeving, 
waar veel stoorsignalen aanwezig zijn, profi-
teren van het bijzonder compacte ontwerp 
van de connectoren. De mogelijkheid van 
elektromagnetische afscherming is essenti-
eel om te voorkomen dat stoorsignalen van 
elektronische schakelingen in de directe 
omgeving de detectie of overdracht bij het 
meetapparaat verstoren.                               •
 
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

Onder de aanduiding AEWPT brengt AE 
Sensors een reeks uitgebreide maar een-
voudige CO2-binnenklimaatmeters op de 
markt voor metingen in scholen, huizen, 
kantoren en vergelijkbare gebouwen en 
ruimtes. Het fraaie en duidelijke kleuren-
display toont naast het CO2-niveau ook de 
relatieve vochtigheid en de temperatuur en 
het fijnstofniveau. Deze meetwaarden bepa-
len of een ruimte ‘gezond’ is of niet, en of er 
al dan niet geventileerd moet worden. Dit 
is belangrijk voor ruimtes waar veel mensen 
verblijven zoals kantoren, clubgebouwen, 
vergaderruimtes, scholen enzovoort. Indien 
er niet voldoende of op tijd geventileerd 
wordt, kan dit immers resulteren in een ver-
slechterd binnenklimaat met als eventueel 
gevolg sufheid, hoofdpijn of misselijkheid. 
De AEWPT is voorzien van akoestische en 
visuele instelbare alarm- en schakelpunten. 
Men wordt dus gealarmeerd zodra de CO2-
waarde te hoog is. Dit geldt ook voor de fijn-
stofwaarde. Daarnaast is het mogelijk om de 
ventilatie te schakelen met de relaiscontacten 

Binnenklimaatmeter

op de achterzijde van het display (op basis 
van de CO2-, fijnstof- en relatieve voch-
tigheidswaarden). De CO2-meting maakt 
gebruik van NDIR-techniek. De meter 
heeft een RS485-uitgang en kan ook draad-
loos worden ekoppeld met een app. Het dis-
play kan als tafel- en als wandmodel worden        
gebruikt.                                                             •
AE Sensors BV
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl
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De PLA-100/E WrapID van Panduit is een 
compacte etiketteermachine die de produc-
tiviteit bij het maken van grote aantallen 
labels voor kabelidentificatie verhoogt. De 
PLA-100/E WrapID maakt en bevestigt op 
een nauwkeurige en consistente wijze alle 
benodigde labels voor zowel afzonderlijke 
kabels als kabelbomen, zowel in patch- en 
schakelkasten als in industriële machines. 
De labelkop is eenvoudig toegankelijk, waar-
door labels op 12,7 mm van de connector 
of aansluiting van een kabel kunnen worden 
aangebracht. Verder is de labelkop modu-
lair ontworpen, waardoor deze eenvoudig 

kan worden onderhouden of vervangen. De 
ergonomie van het nieuwe WrapID-systeem 
is verbeterd om vermoeidheid en het risico 

op RSI-klachten bij gebrui-
kers zoveel mogelijk te redu-
ceren. Uit vergelijkende tests 
tussen handmatig labelen en 
gebruik van het semi-auto-
matische WrapID-systeem 
blijkt dat er ongeveer 170 
arbeidsuren op 100.000 
labels kunnen worden              
gespaard.                            •
Panduit
(020) 487 45 81
www.panduit.com

Semi-automatische labelapplicator

www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse 
nieuwsbrief houdt etotaal.nl u op de hoogte van het actuele nieuws. Elke week, stelt de redactie van etotaal.nl een 
nieuwsbrief samen met nieuwe produkten, de laatste ontwikkelingen uit de markt, vacatures, een agenda etc. 

U kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief via www.etotaal.nl

Lees  -TOTAAL ook digitaal
U vindt de meest actuele uitgave van e-totaal, in elektronische vorm, op onze homepagina,www.etotaal.nl.  
Als aanvulling op de dagelijkse nieuwsmeldingen. De elektronische editie is gemakkelijk leesbaar en overzichtelijk 
in gebruik. U scrollt eenvoudig door de verschillende artikelen en via actieve hyperlinks kunt u direct contact maken 
met de verschillende leveranciers. Ook de advertenties zijn "actief", waardoor u met deze adverteerders ook direct in 
contact kunt komen.

Meld uw bedrijf nu gratis aan op de leveranciersgids van www.etotaal.nl
Een belangrijke pijler van de website etotaal.nl is de leveranciersgids. Hier vindt men een uitgebreid overzicht 
van leveranciers in de markt. Deze bedrijven kunnen snel gevonden worden via het handige zoeksysteem. 
Naast bedrijfsnaam en adresgegevens wordt elk bedrijf in de leveranciersgids automatisch gekoppeld aan alle 
artikelen die bij het betreffende bedrijf horen. Zo weet men direct wat het laatste nieuws van dit bedrijf is.                       
               
Zorg dat de gegevens van uw bedrijf ook vermeld worden in de leveranciersgids. 
Ga naar www.etotaal.nl, knop leveranciersgids, om uw bedrijf gratis aan te melden. 

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

Voor kabels en leidingen is Lapp een uit-
gesproken specialist. De Champion haspel-
afrollers van dit merk zijn nieuw in het 
assortiment van Conrad; het zijn onmis-
bare hulpmiddelen voor de professionele en 

flexibele omgang op locatie 
met hoogwaardige kabels. 
Kabelhaspels zijn er in aller-
lei formaten. Daarom is de 
Champion haspel-afroller in 
twee maten verkrijgbaar, om 
alle gangbare haspels met 
een diameter van 150 tot 
900 mm te kunnen dragen 
en kabels zonder bescha-
diging te kunnen afrollen. 
De Champion 52 is er voor 
haspelbreedtes tot 520 mm; 

voor grotere afmetingen tot 670 mm is er de 
Champion 67. Dankzij de verstelbare rollen 
biedt de Champion ook ruimte aan meer-
dere kleinere haspels tegelijk. De eenvoudig 
te monteren Champion kan maximaal 200 
kg dragen, maar is met 7,2 of 9 kg zelf een 
lichtgewicht. Dankzij de optionele zwenk-
wielen is elke locatie, zowel binnen als bui-
ten, snel en eenvoudig te bereiken.             •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Haspel-afrollers voor bouwplaatsen en magazijnen

De DFE21CCN_EL is een reeks vermo-
gensspoelen van Murata, bedoeld voor 
gebruik in DC/DC-converters en stroom-
management-schakelingen. Ze bieden 
belangrijke operationele verbeteringen ver-
geleken met de eerdere generatie spoelen 
van het bedrijf. De verzadigingsstroom ISAT 
is 20% hoger terwijl de DC-weerstand RDC 
met de helft is afgenomen. Deze parameters 
helpen om het rendement van converters 
te verhogen en tegelijk de footprint te ver-
kleinen. De DFE21CCN_EL-serie compo-
nenten worden geleverd in 0805-formaat. 
In de toekomst zullen er nog andere forma-

ten worden geïntroduceerd 
om het aantal mogelijke 
toepassingen verder uit te 
breiden. Een verbetering 
van de ISAT-waarde van een 
vermogensspoel gaat nor-
maliter gepaard met een 
toename van de RDC, en 
omgekeerd. Dankzij de bij 
Murata geboekte technolo-
gische vooruitgang, zowel 
vanuit proces- als structureel 
perspectief, is het gelukt om 
ISAT en RDC gelijktijdig te 

verbeteren zonder dat compromissen nood-
zakelijk waren.                                            •
Murata Electronics Europe BV
(023) 569 84 56
www.murata.com

Vermogensspoelen



www.keller-holland.nl


www.eurocircuits.com

