
Sensoren
Deze inclinometer 
is gebaseerd op de 
modernste MEMS-
technologie en combi-
neert in één chip een 
drie-assige versnellings-
opnemer en een drie-assige gyroscoop

Elektronica
Voor een PCB-
producent is het geen 
nadeel maar juist een 
voordeel geen eigen 
productiefaciliteiten te 
bezitten
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Tweede leven voor een accu
Een bijdrage in het kader van het Energy Storage Event 2021 

Automatisering in de landbouw
Ook in de landbouw is er werk voor robots

elektronica

elekrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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myPNOZ en Industrie 4.0
Uw eigen veiligheidsrelais afgestemd op uw applicatie 8

Industriële automatisering
Deze veiligheids-lasers-
canner ondersteunt 
tweedimensionale 
ruimtebewaking met 
een grote openings-
hoek en biedt ruime 
configuratiemogelijkheden
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Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

http://telerex-europe.com
https://www.top-electronics.com
http://sensors.nl
https://batenburg.nl/industriele-componenten/batenburg-adelco-electronics/
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Big data: de voedingsbodem voor 
een nog snellere transformatie van 
productielijnen

Om nieuwe technologieën als 
kunstmatige intelligentie, het 
industrial internet of things (IIoT), 
geavanceerde robotica en cloud 
computing optimaal te benutten 
tot een slimme fabriek, vormt big 
data als grondstof een essentiële rol. 
Tijdens (online) events van de FHI-
branche Industriële Automatisering 

krijgt dit onderwerp volop de aandacht. Daarnaast haken ook afgeleide technolo-
gieën aan op bovenstaande trends, zoals het Internet of Energy (IoE).

Hoewel de definitie van big data niet geheel sluitend is, wordt deze term vooral 
beschreven als een enorme hoeveelheid data die veelal op hoge snelheid binnenkomt 
in bijvoorbeeld een datacenter of de eigen it-infrastructuur. Ook gaat het meestal 
om complexe datastromen met een ongestructureerd karakter. Hierdoor laat big 
data zich lastig in traditionele databases vangen.

Een aantal technologische ontwikkelingen zorgen voor een toenemend volume aan 
big data. Zo zorgen bijvoorbeeld sensoren in moderne productielijnen binnen de 
maakindustrie voor een continue stroom aan data. Vanwege het enorme volume aan 
gegevens en een tekort aan rekenkracht bij veel bestaande it-apparatuur om binnen 
deze datasets trends te ontdekken, wijken bedrijven in toenemende mate uit naar 
cloudoplossingen. Deze hebben niet alleen voldoende opslag in hun cloudinfra-
structuur, maar beschikken ook over gespecialiseerde algoritmen om soms honder-
den gigabytes aan data door te worstelen op zoek naar nuttige informatie.

Door big data in de maakindustrie te benutten, kunnen bedrijven flinke voorde-
len boeken en zich beter voorbereiden op toekomstige concurrentie. Een van de 
voordelen is dat met behulp van veel data er een hogere productiviteit kan worden 
behaald. Zo ontstaan er mogelijkheden voor predictive maintenance, kwaliteitscon-
troles worden beter en sommige productielijnen kunnen efficiënter benut worden.

Er zijn steeds meer praktijkvoorbeelden waarin big data zijn waarde voor onderne-
mers weet te bewijzen. Denk bijvoorbeeld aan een plukrobot die dankzij beeldher-
kenning al vroegtijdig rotte paprika’s kan herkennen. Een tuinder plukt letterlijk de 
vruchten. Maar ook binnen ketens ontstaan mogelijkheden. Producenten werken 
samen met leveranciers en met big data-toepassingen worden zo gezamenlijk 
betrouwbare levertijden naar een klant gecommuniceerd.

Bovendien ontstaan er, in samenhang met ontwikkelingen op het gebied van ver-
duurzaming van de industrie, nieuwe mogelijkheden voor big data. Het zogeheten 
Internet of Energy (IoE), onderdeel van het reguliere IIoT, voorspelt in combinatie 
met algoritmen het energieverbruik van productielijnen, eventuele energieopwek-
kende bedrijfsmiddelen (zonne-energie bijvoorbeeld) en de aanwezige energieprij-
zen op het stroomnetwerk. Zo zijn energiebesparingen mogelijk en ontstaan in 
bepaalde gevallen zelfs nieuwe verdienmodellen voor bedrijven met betrekking tot 
het leveren van groene stroom.

Ondanks alle voordelen van het toepassen van big data, hebben met name bedrijven 
in het mkb niet altijd door dat zij grote hoeveelheden nuttige data al binnen het 
bedrijf verzamelen, of het ontbreekt hen aan de kennis om deze datasets te benut-
ten. Om mogelijkheden in kaart te brengen en nieuwe innovaties te her- en verken-
nen, kunnen bedrijven binnen de FHI-branche Industriële Automatisering u verder 
helpen.

www.fhi.nl

Een team rond Roland Fischer, hoogleraar 
anorganische en metaalorganische chemie 
aan de Technische Universiteit München 
(TUM), heeft een zeer efficiënte super-
condensator ontwikkeld. De basis van 
hun energieopslag-component is een 
nieuw, krachtig en ook duurzaam hybride 
grafeenmateriaal dat vergelijkbare pres-
taties biedt als de momenteel gebruikte 
batterijen. Meestal wordt energieopslag 
geassocieerd met batterijen en accu's die 
energie leveren aan elektronische appara-
ten. In laptops, camera's, gsm's of voer-
tuigen worden tegenwoordig echter steeds 
vaker zogenaamde supercondensatoren 
toegepast. In tegenstelling tot batterijen 
kunnen ze snel grote hoeveelheden ener-
gie opslaan en net zo snel weer terugleve-
ren. Remt een trein bijvoorbeeld bij het 
binnenrijden van een station, dan slaan 
supercondensatoren de remenergie op en 
geven deze weer af als de trein bij het weg-
rijden veel energie nodig heeft. Een pro-
bleem met supercondensatoren tot nu toe 
was echter hun geringe energiedichtheid. 
Terwijl lithium-accu's een energiedicht-
heid tot 265 kilowattuur (kW/h) halen, 
bleef het bij supercondensatoren tot nu 
toe bij slechts een tiende daarvan. Het 

team rond TUM-chemicus Roland Fischer heeft 
nu een nieuw, krachtig en duurzaam hybride 
grafeenmateriaal voor supercondensatoren ont-
wikkeld. Het dient als de positieve elektrode in 
de supercondensator. De onderzoekers combine-
ren het met een bewezen negatieve elektrode op 
basis van titaan en koolstof. De nieuwe conden-
sator bereikt niet alleen een energiedichtheid tot 
73 Wh/kg, wat ongeveer gelijk is aan die van een 
NiMH-accu, maar presteert ook veel beter dan de 
meeste andere supercondensatoren met een ver-
mogensdichtheid van 16 kW/kg. Het geheim van 
de nieuwe supercondensator is de combinatie van 
verschillende materialen – reden dat chemici de 
supercondensator 'asymmetrisch' noemen.        •
Technische Universiteit München
www.tum.de

Supercondensatoren in plaats van 
batterijen?

Ten behoeve van een betere gebruikservaring voor 
kleurenblinden heeft ViewSonic een speciale software-
functie ontwikkeld die door TÜV SÜD is getest. De 
functie voor kleurenblindheid die door ViewSonic is 
ontwikkeld, heeft twee modi: de kleurenfiltermodus 
voor kleurenblinde gebruikers van beeldschermen en 
de simulatiemodus voor ontwerpers, makers en andere 
producenten van content zodat zij gebruikers met kleu-
renblindheid een goede en gebruiksvriendelijke erva-
ring kunnen bieden. Voor het ontwikkelen van de test 
heeft TÜV SÜD een aantal proefpersonen geselecteerd 
die kleurenblind zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de Munsell 100 Hue-test. Deze test is bedoeld om de 
zones van kleurverwarring te identificeren (protanopia, 
deuteranopia of tritanopia). De proefpersonen hebben 
vervolgens de monitoren van ViewSonic getest waarin 
de door ViewSonic ontwikkelde software voor kleu-

renblindheid is geïntegreerd. Het gaat 
om de ColorPro-monitoren VP2468a, 
VP2768a and VP3481a. In vergelij-
king met de traditionele benadering die 
alleen de algehele combinatie van kleu-
ren wijzigt, verandert het algoritme van 
ViewSonic de meeste kleuren die niet 
goed herkend worden door kleurenblinde 
gebruikers. De tests tonen aan dat de in 
de beeldschermen van ViewSonic geïn-
tegreerde software het vermogen van de 
proefpersonen met kleurenblindheid om 
met succes kleurverschillen te identifice-
ren drastisch verbetert, en wel van gemid-
deld 70-75% tot maar 90%. Dat is een 
substantiële toename die de ervaring van 
een gebruiker met kleurenblindheid sterk 
verbetert. ViewSonic past daarnaast dus 
nog een andere modus toe, de zogeheten 
kleurenblindheidssimulatie. Deze stelt 
grafisch ontwerpers en andere producen-
ten van content in staat om hun creaties 
voor te stellen zoals die door een kleu-
renblinde gebruiker gezien worden. Dit 
maakt het voor hen nu mogelijk hun cre-
aties aan te passen en te optimaliseren.    •
ViewSonic Benelux
(06) 8992 4787
www.viewsonic.com/nl

Betere monitoren voor 
kleurenblinden

http://aesensors.nl
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Nooit meer leeg?
Op 16 en 17 februari wordt het Energy 
Storage Event gehouden, een online-
bijeenkomst waar het vooral over accu’s 
gaat. Dit is niet zo raar, want de wereld zit 
immers vol met deze oplaadbare energie-
dragers. En als we de voorspellers mogen 
geloven, dan zal in de nabije toekomst 
hun rol nog vele malen groter worden. 
Niet alleen neemt de vraag naar draagbare 
en mobiele energieleveranciers nog altijd 
toe, ook voor het stabiel houden van ons 
energienetwerk zal opslag onontbeerlijk 
zijn.

Zelf heb ik met accu’s een gespannen 
relatie. Of het nu aan mij ligt of aan de 
accu, ik word te vaak geconfronteerd met 
de nadelen. Naast geheugeneffect en zelf-
ontlading is de grootste ergernis dat ze 
bijna altijd leeg of zelfs defect zijn als je ze 
nodig hebt. De accu’s van mijn schroef-
boormachine spannen de kroon. Die ene 
keer dat ik die nodig heb, kan ik eerst een 
paar uur gaan laden voordat de schroef in 
de muur gedraaid kan worden. Voor een 
enkele schroef is dat wat onhandig, met 
als gevolg dat je de handschroevendraaier 
pakt. 

Met de komst van lithium-accu’s is het 
probleem van zelfontlading voor een 
groot deel opgelost, maar blijft het pro-
bleem dat je netjes moet omgaan met de 
accu. Niet te ver opladen en graag ook 
niet te vaak, want de levensduur is en 
blijft beperkt. En wat doe je dan met de 
accu? Daarnaast is ook de capaciteit niet 
oneindig. Dat merk je aan je accu van je 
mobiele telefoon. Als je niet uitkijkt en te 
veel spelletjes speelt, is je energievoorraad 
ten einde als je dat dringende telefoontje 
moet plegen. 

Ergo conclusio, accu’s zijn moeizame din-
gen. Toch zijn we er dusdanig blij mee dat 
we de nadelen aan de kant zetten en ze 
volop proberen in te zetten. Er zelfs twee 
dagen over gaan praten tijdens het Energy 
Storage Event. Ondertussen hoop ik op 
nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de 
ideale accu. Ik kan niet wachten.

Ewout de Ruiter

Door de Corona-epidemie moeten er in zie-
kenhuizen meer ruimtes geschikt gemaakt 
worden voor het behandelen van patiënten 
met deze ziekte. Dergelijke ruimtes moeten 
een dusdanige ventilatie krijgen dat de even-
tuele rondzwevende virusdeeltjes uitsluitend 
via een gefilterde weg afgevoerd worden. Dit 
bereikt men door in de ruimte een onderdruk 
te creëren waardoor er nooit besmette lucht uit 
de ruimte kan stromen op het moment dat er 
een deur geopend wordt. Deze techniek, die 
we ook tegen komen bij chemische laborato-
ria, isoleert de bewuste ruimte en zorgt daar-
mee voor veiligheid in de rest van het gebouw.
Het constant zorgen voor een onderdruk in een 
ruimte kost behoorlijk veel energie. Het voor-
komen van luchtlekken is dan ook meer dan 
welkom. Ramen en deuren moeten dan ook 
gesloten blijven en dusdanig afgedicht worden 
dat er geen lucht via de sponningen van bui-
ten naar binnen kan stromen. Om te contro-
leren of dit het geval is, kan er gebruik gemaakt 

worden van een techniek die op zeeschepen 
gebruikt wordt om te testen of de luiken wel 
waterdicht zijn. De Engelse firma Coltraco 
Ultrasonics is al jaren gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van meetapplicaties op basis van 
ultrasoon geluid. Zij hebben hun meetsysteem 
voor de scheepvaart aangepast en uitgebreid 
voor toepassing in ziekenhuizen. Het resultaat 
is de Portascanner COVID19, een meetinstru-
ment dat is ontworpen als resultaat van een 
COVID19-noodtechnologie-subsidie van de 
Britse overheid.
Het meetprincipe is heel simpel. In de ruimte, 
die in principe zo veel mogelijk luchtdicht 
moet zijn, wordt een geluidsbron geplaatst die 
ultrasoon geluid produceert. Met een speciaal 
ontworpen microfoon en een converter die 
het ultrasone geluid hoorbaar maakt, worden 
vervolgens alle mogelijke kieren afgeluisterd. 
Is er een luchtlek, dan kan geluid naar buiten 
treden, hetgeen met de Portascanner horen is 
te maken. De COVID19-versie heeft vervol-

gens de mogelijkheid om foto’s te maken en 
hierin aan te geven waar de luchtlekken zitten. 
Dit voor rapportage van de problemen.
Het doordachte en beproefde meetprincipe 
dat in de scheepvaart heel veel gebruikt wordt, 
blijkt nu in eens ook bruikbaar te zijn in de 
medische wereld om ook daar mensenlevens 
te beschermen.                •
Marktechnical BV
(0162) 314285
www.marktechnical.nl

Lekdetectie met geluid

Perfect voor het koude seizoen: als onder-
deel van een thesis voor hun diploma heb-
ben vier studenten van de HTL Salzburg 
een saunabesturing geoptimaliseerd. De 

Saunabesturing: transpiratie à la carte 
jonge technici werden in hun project ondersteund met de moderne automatise-
ringstechnologie en knowhow van Sigmatek. Alle belangrijke instellingen voor 
temperatuur, vochtigheid en licht kunnen worden gemaakt via een Multitouch-
kleurendisplay. Met de LASAL all-in-one engineering software is het programme-
ren van de sauna-besturingsunit zeer eenvoudig. Met het sauna-besturingssysteem 
kunnen temperatuur en vochtigheid worden gemeten en bestuurd. Om de tempe-
ratuur te meten, is de sauna verdeeld in drie temperatuurzones, die elk een PT1000-
temperatuursensor bevatten. Met behulp van een timerfunctie kan de sauna voor-
geprogrammeerd worden en vervolgens automatisch worden in- of uitgeschakeld. 
Een pixel LED-strip, waar kleur en helderheid kunnen worden aangepast, zorgt 
voor een comfortabele sfeer in de saunacabine. Een bijzonder praktische functie is 
de afstandsbediening van de sauna via een smartphone-app. Hierdoor kan de sauna 
gemakkelijk worden voorverwarmd terwijl men onderweg is.                     •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Het heeft zes hoeken en is ongeveer zo groot 
als een cent: in een additive manufacturing-
proces kunnen miniatuurluidsprekers efficiënt 
en goedkoop worden geproduceerd als onder-
deel van piëzo-elektrische micro-elektromecha-
nische systemen (piezo-MEMS) met een com-
binatie van inkjetprinten en lasertechnologie. 
Dit is aangetoond door wetenschappers van 
het Fraunhofer Instituut voor Lasertechnologie 
ILT, het Instituut voor Materialen in 
Elektrotechniek 2 (IWE2) aan de RWTH 
Aken Universiteit en het Fraunhofer Instituut 
voor Siliciumtechnologie ISIT. De partners 
vervaardigden een demo-component als onder-
deel van het onlangs voltooide gezamenlijke 
BMBF-project “Generative Manufacturing 
of Efficient Piezo-MEMS for Microactuators 
(GENERATOR)”. Piezo-MEMS zijn echte 
technische allrounders omdat de ultradunne 

piëzo-elektrische lagen actuator- of sensorfunc-
ties vervullen: ze zetten uit wanneer een elek-
trisch veld wordt aangelegd of ze zetten mecha-
nische beweging om in elektrische spanning. 
Tot nu toe zijn conventionele vacuüm- en 
maskergebaseerde fabricagemethoden gebruikt 
om piëzo-MEMS te produceren, maar deze 
methoden zijn zeer tijdrovend en kostenin-
tensief, vooral voor de fabricage van kleine 
series. Als onderdeel van het GENERATOR-
project, gefinancierd door het Duitse Federale 
Ministerie van Onderwijs en Onderzoek 
(BMBF), ontwikkelde Fraunhofer ILT, samen 
met Fraunhofer ISIT en IWE2 van de RWTH 
Aachen University, daarom een procescombi-
natie van digitaal inkjetprinten en laserkristal-
lisatie als een geschikt alternatief: nadat een 
speciale inkt is aangebracht op 8” siliciumwa-
fers volgt kristallisatie door middel van laser-

Geprinte miniatuur-luidspreker: geen toekomstmuziek

straling bij lokale temperaturen boven 700 
°C. De kwaliteit wordt gegarandeerd door een 
temperatuurgecontroleerd proces dat tempera-
tuurschommelingen beperkt tot ± 5 °C.           •
Fraunhofer Institute for Laser 
Technology ILT
+49 241 8906 378
www.ilt.fraunhofer.de

http://maptools.nl
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De Wireless Connectivity & Sensors 
Product Guide van Würth, te vinden 
op www.we-online.com/wcs-product-
guide, biedt veel informatie, niet alleen 
over producten maar bijvoorbeeld ook 
over radioprotocollen. Deze en andere 
informatie maakt het gemakkelijker voor 
ontwikkelaars om die producten uit de 
catalogus te selecteren die bij hun toe-
passingen passen. Alle producten zijn 
uit voorraad leverbaar zonder minimum 
bestelhoeveelheid. 
www.we-online.com

TOP Electronics kondigt de samenwerking 
aan met leveranciers van audiotechnologie, 
OEM-sensoren voor thermische beeld-
vorming en spraakopname-apparatuur: 
Seek Thermal (hoogwaardige, betaalbare 
OEM-sensoren en producten voor thermi-
sche beeldvorming), Ark-X Laboratories 
(geavanceerde spraakopname-technologie) 
en Atmosic (oplossingen voor draadloze 
connectiviteit). 
www.top-electronics.com

Althen Sensors & Controls BV is 
op 18 december 2020 verhuisd van 
Leidschendam naar de Verrijn Stuartlaan 
40 in Rijswijk (Plaspoelpolder). Het 
nieuwe pand biedt naast een moderne 
kantoor-omgeving voor de sales- en engi-
neering-teams ook uitgebreide ruimte voor 
(onder andere) kalibratie-, test- en assem-
blage-faciliteiten en een groot magazijn 
met geautomatiseerde voorraadsystemen. 
www.althensensors.com

VDL Groep versterkt zijn positie als 
industriële partner in de elektronica. Het 
familiebedrijf met het hoofdkantoor in 
Eindhoven heeft tbp electronics overge-
nomen. De kerncompetenties van tbp 
zijn assemblage- en productiediensten van 
elektronica voor onder meer de industriële, 
medische en telecomsector, belangrijke 
sectoren waarin VDL reeds actief is. 
www.tbp.nl

Het magazijn van Tooltronics is op 1 
januari 2021 verhuisd naar Schillingstraat 
7, 2988 CT Ridderkerk. Het correspon-
dentie-adres blijft ongewijzigd: Tooltronics 
BV, postbus 9122, 3007 AC Rotterdam. 
Ook heeft DPV een nieuwe algemene 
catalogus uitgebracht over “Systemen 
voor de elektronicafabricage 2021”. Deze 
is onderverdeeld in acht vakgebieden en 
toont op 662 pagina’s een selectie van het 
uitgebreide productassortiment. 
www.tooltronics.nl

Schneider Electric neemt DC Systems BV 
over om innovaties in elektrische distri-
butie te bevorderen. Met de acquisitie 
van DC Systems consolideert Schneider 
Electric zijn portfolio om klanten meer 
eenvoud en veerkracht te bieden voor 
relevante toepassingen, zoals het bouwen 
van microgrids in onbetrouwbare openbare 
netwerkomgevingen of langeafstandstoe-
passingen zoals openbare verlichting. 
www.se.com/nl/nl/

ESA's toekomstige ruimtetelescoop Athena gaat de röntgenstraling 
van sterrenstelsels bestuderen met een ongekende energieresolutie 
(het vermogen om kleuren te onderscheiden). De röntgencamera's 
gebruiken als pixels Transition Edge Sensors (TES), die de energie 
meten van individuele fotonen door op de rand van supergelei-
ding te balanceren. Als een TES een foton absorbeert, veroorzaakt 
dat een kleine temperatuursverandering wat leidt tot een enorme 
terugval van de supergeleidende toestand, en dus schiet weerstand 
van de TES omhoog, evenredig met de energie van het gemeten 
foton. In het geval van Athena moeten vierduizend TES-pixels 
tegelijkertijd werken. Maar als men elke pixel zijn eigen uitlees-
versterker geeft, heeft men veel stroom nodig. En in de ruimte 
is eigenlijk alles schaars – ook stroom. Daarom gebruikt Athena 
multiplexing – een techniek waarbij veel pixels in één uitleesketen 

zitten met één versterker. Time Domain Multiplexing (TDM) is 
de conventionele manier, waarbij elke pixel in de keten wordt aan-
gezet, uitgelezen met gelijkstroom, en snel weer uitgezet voordat 
de volgende aan de beurt is. SRON-wetenschappers zijn experts in 
een alternatieve manier, Frequency Domain Multiplexing (FDM), 
waarbij alle pixels tegelijkertijd worden uitgelezen met wissel-
stroom op verschillende frequenties. Beide manieren hebben hun 
sterke en zwakke punten en beide hebben goed ontworpen pixels 
nodig. Historisch gezien heeft TDM altijd de beste energieresolu-
tie gehad. Maar het SRON-team heeft nu FDM geoptimaliseerd 
door de traditionele vierkante vorm te laten varen en te kiezen voor 
lange dunne pixels met hoge weerstand. Ze hebben nu voor het 
eerst met wisselstroom dezelfde energieresolutie behaald als TDM 
op basis van gelijkstroom. Ze meten de energie van een 5,9keV-
röntgenfoton met een precisie van 1,6 eV. Dat is alsof men een 
regenboog ziet in meer dan tweeduizend kleuren. Misschien nog 
belangrijker is het nieuwe inzicht in hoe het ontwerp van een pixel 
zijn eigenschappen beïnvloedt. Door vijf verschillende ontwerpen 
te vergelijken konden de SRON-wetenschappers bepalen hoe vari-
aties in breedte en lengte de kritische temperatuur en thermische 
geleiding bepalen. Voor toekomstige ruimtemissies is controle over 
die eigenschappen essentieel, omdat ze samen bepalen voor welk 
type straling de pixels geschikt zijn, en hoe snel ze zijn, wat weer 
bepaalt welke objecten bestudeerd kunnen worden. De bevindin-
gen van het SRON-team kunnen een belangrijke rol spelen in het 
ontwerp van toekomstige ruimte-instrumenten.       •
SRON Netherlands Institute for Space Research
www.sron.nl

Nieuwe röntgenpixels

Modulair batterijsysteem voor 
elektrische voertuigen
Voor lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische scooters en mini-
cars, heeft Cleantron een krachtig batterijsysteem ontwikkeld. De High 
Power Multi Pack Configuration-technologie (HP MPC) combineert een 
ingebouwde lithium-ion accu met compacte, draagbare lithium-ion bat-
terijen en een DC/DC-converter. Voertuigfabrikanten kunnen hiermee 
hogere vermogens genereren terwijl er geen extra laadinfrastructuur nodig 
is. Elektrisch rijden is in, maar veel landen kunnen de laadinfrastructuur 
in stedelijke omgevingen niet (voldoende) uitbreiden. Dat belemmert 
een verdere opmars van e-mobiliteit met elektrische voertuigen en LEV’s 
(Light Electric Vehicles). Bovendien zijn verwisselbare batterijen vaak 
zwaar en moeilijk te hanteren en beperken ze de prestaties van het voertuig. 
Daarom ontwikkelde Cleantron modulaire technologie om de capaciteit te 
vergroten en meer vermogen te genereren. Cleantron heeft het draagbare 
deel zo ontworpen dat zo veel mogelijk energie (2 tot 2,5 kWh per batterij) 
met zo licht en compact mogelijke batterijen wordt geleverd. Een voer-
tuigcompartiment kan meerdere laagspanningsbatterijen (minder dan 60 
V) bevatten. De eindgebruiker kan de aanraakveilige batterijen dus zonder 
risico wisselen. De draagbare batterijen wegen maximaal 10 kg en zijn dus 
echt draagbaar. De draagbare batterijen worden parallel geschakeld via het 
reeds bestaande Cleantron MPC systeem. Dit systeem regelt de commu-
nicatie tussen de batterijen, die om veiligheidsredenen allemaal hun eigen 
Battery Management System hebben. Het MPC-systeem bepaalt op basis 
van de laadstatus van de draagbare batterijen welke batterij geactiveerd 

moet worden en schakelt daar automatisch en 
naadloos naar over. Het aantal te koppelen bat-
terijen is in principe eindeloos; het lage gewicht 
van de draagbare batterijen maakt het MPC 
systeem daarmee modulair van opzet. De DC/
DC-converter zorgt dat de draagbare batterijen 
het High Power-deel van het systeem (de vaste 
accu) bijladen. Via de converter loopt er een lage, 
constante ontlaadstroom van de draagbare batte-
rijen naar de vaste accu. Door het ontbreken van 
pieken vinden er minder opwarming en slijtage 
van de vaste accu plaats en wordt deze optimaal 
benut.           •
Cleantron
(071) 887 60 76
www.cleantron.nl

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

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

bracht. Het e-boek bevat de stand-
punten van wereldwijde experts van 
Festo, Omega, Molex, Pansonic en 
Scheider Electric over de ontwikke-
ling van het Industrial Internet of 
Things (IIoT) en aanverwante tech-
nologieën. Het e-boek biedt inzich-
ten voor paneelbouwers, systeemin-
tegratoren en ontwerpers, industriële 
en elektronische ingenieurs, inclusief 
degenen die betrokken zijn bij onder-
houd en reparatie. Onderwerpen die 
in het e-boek aan bod komen, zijn 

onder meer een overzicht van de 
wereldwijde IIoT-markt, inzichten 
over belangrijke producten en tools 
ter ondersteuning van de acceptatie 
en vooruitgang van Industry 4.0-tech-
nologie en voorspellingen voor de 
toekomst van IIoT. Het e-boek biedt 
ook waardevolle inzichten voor die-
genen die nieuwe projecten plannen 
ter ondersteuning van het ontwerp 
en onderhoud van industriële appara-
tuur, robotica, slimme gebouwen en 
fabrieken.                                •

Industry 4.0 e-boek

Onder de titel “The Industry 4.0 Interviews 
2020” heeft Farnell een nieuw e-boek uitge-

Farnell
(030) 241 73 73
https://uk.farnell.com/industrial-
automation-solutions

CN Rood wederverkoper van Raditeq
Raditeq B.V. ontwikkelt en 
levert EMC/RF meet & 
testapparatuur, automatise-
ringssoftware en turn-key 
EMC-testsystemen via een 
wereldwijd netwerk van 
wederverkopers. Tot heden 
werd de verkoop in de lokale 
markt (Nederland, België en 
Luxemburg) door Raditeq 
zelf gedaan. Met ingang van 
vorige maand neemt de firma 
CN Rood deze taak als exclu-
sieve reseller voor de Benelux-
markt over. Voor de promotie 
en verkoop van haar EMC/
RF test- en meet producten 

heeft Raditeq een wereldwijd 
dekkend netwerk van partners. 
De thuismarkt was hierop tot 
nog toe de enige uitzondering. 
Door de samenwerking met 
CN Rood als partner voor de 
verkoop breidt Raditeq haar 
netwerk verder uit.

Synergie
Raditeq was op zoek naar een 
lokale en professionele partner 
voor de proactieve promotie, 
verkoop en ondersteuning van 
haar producten. Daarnaast 
was CN Rood concreet naar 
partners op zoek om haar pro-

ductportfolio op het gebied  
van EMC/RF verder uit te 
breiden.                      •
C.N.Rood BV
www.cnrood.com

Slaaprobot wint 15e KVK 
Innovatie Top 100
Het Delftse bedrijf Somnox ontwik-
kelde een slaaprobot en veroverde hier-
mee de eerste plaats in de 15e KVK 
Innovatie Top 100. De onafhanke-
lijke jury, onder leiding van innovator 
Ruud Koornstra, maakte dat onlangs 
bekend. KVK publiceert jaarlijks deze 
ranglijst met 100 concrete innovaties 
in het Nederlandse midden- en klein-
bedrijf. De winnaar mag zich een jaar 
lang het meest innovatieve mkb-bedrijf 
van het land noemen. Met de Somnox 
Slaaprobot komt er een einde aan sla-

peloze nachten. Door subtiele geluiden en 
bewegingen die de robot maakt, waarmee 
een menselijke ademhaling wordt gesimu-
leerd, ontspan je gemakkelijker. Gebruikers 
vallen niet alleen rustiger in slaap, maar ook 
sneller en dieper. Duizenden mensen heb-
ben hun slaap al verbeterd met deze uitvin-
ding. De jury was unaniem en vond het een 
mooi en goed vormgegeven product, pas-
send bij deze tijd.           •
Somnox
(010) 899 4105, www.somnox.com

http://reichelt.com
http://helmholz-benelux.eu
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Over Industrie 4.0 wordt heel 

veel gesproken, maar wordt 

deze manier van produceren 

ook al veel toegepast? Kunnen 

we al in de showroom een auto 

bestellen en deze geheel naar 

eigen wens en inzicht laten 

produceren zonder verdere 

tussenkomst van de mens?  

Pilz is in ieder geval al 

wel zo ver dat zij nu een 

product kunnen leveren dat 

geproduceerd wordt volgens 

het stramien van Industrie 

4.0. Het gaat hier om hun 

veiligheidsrelais myPNOZ dat u 

afgestemd op uw project kunt 

laten maken in batchgrootte 1.

myPNOZ en Industrie 4.0
Batchgrootte 1 en klaar voor montage en gebruik

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond bij Pilz het idee voor een geïntegreerd, redundant 
opgebouwd veiligheidsrelais in één behuizing. Deze oplossing moest kleiner zijn dan de conven-
tionele schakeling met magneetschakelaars, maar vooral veiliger door een gecertificeerde typekeu-
ring. Dat was de geboorte van 's werelds eerste veiligheidsrelais PNOZ (P = Pilz, NO = noodstop, 
Z = zwangsgeführt, oftewel mechanisch gedwongen). Parallel met de technische vooruitgang ont-
stond in de daaropvolgende jaren de PNOZ-familie met brancheoverkoepelende veiligheidsop-
lossingen voor vrijwel elke machine. De stappen binnen de PNOZ-families met hun respectieve 
veiligheidsrelais illustreert de technische normen van hun tijd. Tevens geeft deze ontwikkeling aan 
hoe, met de toenemende automatisering, de eisen aan efficiënte en krachtige veiligheidsoplossin-
gen toegenomen is, die noch de productiviteit beperken, noch aanzetten tot manipulatie.

PNOZ
De totale familie PNOZ-veiligheidsrelais bieden heel veel mogelijkheden om de vei-
ligheidsvoorzieningen in menige machine mee te realiseren. Daarbij biedt het systeem 

Afbeelding 1. De muPNOZ bestaat uit een hoofdmodule en 
maximaal 8 uitbreidingsmodules.

Afbeelding 2. In de online Creator wordt de werking van uw 
myPNOZ schematisch ingevoerd. 

ook een aantal vrijheidsgraden zodat een 
machinefabriek niet voor elk type machine 
apart een andere PNOZ in moet zetten. 
Tegelijkertijd is dat meteen ook een nadeel, 
want bij de montage en inbedrijfstelling 
van de totale installatie, moeten er op de 
PNOZ misschien nog diverse parameters 
ingesteld worden om de gewenste func-
tionaliteit te krijgen. Daarbij komt dat 
de PNOZ die de machinebouwer veelal 
gebruikt, misschien functies of onderde-
len mist of extra heeft wat maakt dat de 
standaard PNOZ niet altijd handig is in 
alle gevallen. Veel mooier zou het zijn als 
het veiligheidsrelais precies is afgestemd 
op de toepassing en bij het inbouwen in 
de machine de monteur alleen de draden 
hoeft aan te sluiten en niets verder meer 
moet instellen of afregelen. Met de intro-
ductie van het myPNOZ-platform heeft 
Pilz het voor elkaar weten te krijgen om 
deze wensen te verwezenlijken.

Te veel wensen
Met de componenten uit het totale 
PNOZ-programma kan een groot deel van 
alle veiligheidsapplicaties uitgevoerd wor-
den. Vaak vraagt dat wel enige creativiteit 
en waakzaamheid bij met name het inbou-
wen van de apparatuur in de machine. Een 
begrip als plug and play is immers heel erg 
lastig voor een product dat breed inzet-
baar moet zijn. Pilz bedacht daarom dat 
het anders moest gaan. Door de mogelijk-
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heden die Industrie 4.0 biedt, is men een product en de bijbehorende 
productieafdeling gaan ontwikkelen om te komen tot een oplossing om 
een veiligheidsrelais te maken dat exact is afgestemd op de toepassing van 
de klant. Een product dat hij zonder verder aanpassingen of instellingen 
kan monteren en in bedrijf stellen. 'Een kind kan de was doen' is het 
devies geweest.
Voor het myPNOZ-platform is men begonnen met de ontwikkeling van 
een hoofdmodule die o.a. de voeding bevat. Op deze hoofdmodule kun-
nen maximaal acht vrij te combineren uitbreidingsmodules via een interne 
busverbinding gekoppeld worden. Via deze bus worden de uitbreidings-
modules gevoed en vindt de interne communicatie plaats (afbeelding 1).
In totaal zijn er 12 verschillende uitbreidingsmodules waarmee de 
myPNOZ opgebouwd kan worden. Zo zijn er vier uitgangsmodules, 
vier ingangsmodules en vier in-/uitgangsmodules. Elke ingangsmodule 
kan twee veiligheidsfuncties bewaken, waardoor de kosten voor hard-
ware worden geminimaliseerd. Er kunnen meerdere veiligheidssensoren 
bewaakt worden zonder dat er – zoals voorheen – meerdere schakelappa-
raten moeten worden aangesloten. Daarnaast kunnen er met myPNOZ 
meerdere veiligheidszones gevormd worden die onafhankelijk van elkaar 
diverse delen van de installatie kunnen bewaken. 
De 17,5 mm smalle hoofdmodule heeft naast de voeding ook een veilig-
heidsfunctie die onafhankelijk van mogelijke verdere veiligheidszones op 
alle uitgangen werkt. Een algemene nooduit loopt via deze ingang. De 
uitgangsmodules schakelen naar keuze met een vertraging of direct en 
zijn verkrijgbaar met relais- of halfgeleideruitgangen.

myPNOZ Creator
Naast de ontwikkeling van de hardware om het gewenste doel te kunnen 
halen, heeft Pilz ook een ontwikkelomgeving gemaakt die gebruikt wordt 
door de klant om op basis van zijn veiligheidsapplicatie het gewenste 
veiligheidsrelais te creëren. In deze online tool myPNOZ Creator ver-
bindt de gebruiker afhankelijk van de veiligheidseisen de noodzakelijke 
veiligheidsfuncties zoals een noodstop of een veiligheidsdeur via logische 
EN-/OF-poorten met de noodzakelijke uitgangen (afbeelding 2). Daarbij 
helpt myPNOZ Creator de gebruiker om logische fouten in de volgorde 
van de veiligheidsfuncties te voorkomen. Naar behoefte kunnen verdere 
veiligheidsfuncties toegevoegd worden en details zoals opkomst- of uit-
valvertraging ingegeven worden. 

Zijn de veiligheidsfuncties foutloos ingevoerd, dan kan het resultaat met 
myPNOZ Creator gesimuleerd worden om direct te controleren of de 
schakeling of het veiligheidsontwerp aan de eigen eisen voldoet. Zo wor-
den fouten verminderd en wordt de ingebruikname versneld.
De Creator gebruikt vervolgens de ingevoerde gegevens om automa-
tisch te berekenen welke modules nodig zijn en in welke volgorde deze 
geplaatst moeten worden in de door de klant gespecificeerde myPNOZ 
(afbeelding 3). Deze volgorde komt voort uit de logica van de koppeling 
van de veiligheidsfuncties. 
In de Creator kan de gebruiker schakelen tussen een logische en een hard-
ware-weergave. Daarnaast biedt de simulatie de mogelijkheid tot valida-
tie en genereert hij een uitgebreide documentatie. 
Door deze interne combinatielogica is er geen programmeerkennis nodig. 
Het gegenereerde product kan direct via de online tool worden besteld en 
de gebruiker kan dus met een muisklik in de zelf gedefinieerde myPNOZ 
bestellen. Met één druk op de knop zet u de productie bij Pilz in werking 
en worden de vereiste modules samengebouwd en ingesteld. Vervolgens 
wordt het aldus verkregen product getest en klaargemaakt voor verzen-
ding. Het veiligheidsrelais wordt dus compleet samengebouwd en inge-
steld geleverd en is klaar voor installatie. 
Omdat elke myPNOZ een unieke typecode krijgt, kan dezelfde sys-
teemconfiguratie op elk gewenst moment opnieuw besteld worden. Voor 
machinebouwers die bepaalde machines vaker bouwen, kunnen op die 
manier snel en eenvoudig, zonder een eigen voorraad te moeten aanhou-
den de op maat gemaakte veiligheidscomponenten verkregen worden.

Documentatie
Meteen nadat in de myPNOZ Creator alle functies zijn vastgelegd, kan 
een complete set documentatie gegenereerd worden. Hierin staan alle 
gegevens over de functionaliteit, de gebruikte modules, de werking en 
uiteraard ook hoe de myPNOZ aangesloten moet worden. Het is deze 
laatste tekening die de monteur straks nodig heeft als hij het veiligheids-
relais in de schakelkast aan moet sluiten (afbeelding 4). Ook is er een 
tekening waarop alle instellingen staan. Deze hebt u in principe niet 
nodig, behalve als er onverhoopt iets aan de instellingen veranderd is 
(afbeelding 5). 

Het ei van Columbus?
myPNOZ is een platform dat heel veel mogelijkheden biedt, vooral 
ook omdat het exact op uw toepassing is af te stemmen. Toch mag u 
helaas niet verwachten dat echt elke veiligheidsapplicatie met myPNOZ 
is af te dekken. Machines kunnen dusdanig complex of uitgebreid zijn 

Afbeelding 3. Uitgaande van 
de logische functie bepaalt 
de software welke modules 
nodig zijn, in welke volgorde 
deze samengebouwd 
moeten worden en wat de 
instellingen zijn.

Afbeelding 5. Alle 
instellingen worden in de 
fabriek uitgevoerd aan de 
had van deze tekening. 

Afbeelding 4. Dit is de tekening die de monteur nodig heeft om het veiligheidsrelais aan te sluiten.

dat de mogelijkheden van myPNOZ niet toereikend zijn. In dat geval heeft Pilz de programmeerbare 
PNOZmulti 2 of het veiligheidsbesturingsplatform PSS 4000. Met name deze laatste is niet snel te klein 
voor uw applicatie.                       •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'myPNOZ en Industrie 4.0' 

www.pilz.nl
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Na een periode van testen, finetunen en nog meer testen is de dynamische inclinometer van DIS 
Sensors klaar om de markt te veroveren. Deze nieuwe sensor is ontwikkeld om machines en 
installaties te monitoren zonder dat trillingen en schokken de gemeten waarden beïnvloeden. 

Dynamische inclinometer: zuivere 
hoekmeting in een enkele sensormodule

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

Werkend op een volledig nieuw ontwikkeld 
hard- en firmware-platform (gebaseerd op 
de modernste MEMS-chip) combineert de 
sensor een 3-assige versnellingsopnemer met 
een 3-assige gyroscoop om zo een betrouw-
bare inclinatiewaarde te berekenen. Efficiënt, 
betrouwbaar en beduidend goedkoper dan de 
traditionele oplossingen.
Alle delen van iedere machine zijn continu in 
beweging als gevolg van commando’s van de 
bediener alsmede door externe factoren. Deze 
bewegingen worden in veel gevallen aan de 
besturing doorgegeven door middel van een 
inclinometer (1-, 2- of 3-assig). Om te voorko-
men dat onbedoelde schokken en trillingen het 
signaal ‘vervuilen’, worden filters toegepast of 
extra sensoren ingezet. Dat is weliswaar effec-
tief, maar door de toevoeging van extra ele-
menten ook duurder, complexer en gevoeliger 

voor storingen.
Met de komst van betaalbare MEMS-
technologie (Micro-Electrical-Mechanical 
Systems), gecombineerd met slimme software-
algoritmes, bestaan er inmiddels echter nieuwe 
mogelijkheden om een enkelvoudige sensor-
module te ontwikkelen die bovenstaande pro-
blematiek oplost.

Zuiver signaal
Als wereldwijd opererend specialist in sensoren 
richtte DIS Sensors zich dan ook op deze pro-
blematiek en ontwikkelde een volledig nieuw 
hardwareplatform dat gebaseerd is op een 
MEMS-chip. In deze dynamische inclinome-
ter is een versnellingsopnemer gecombineerd 
met een 3-assige gyroscoop. De hoek die aan 
het besturingssysteem wordt doorgegeven als 
een separaat, CANopen/J1939-object per as, 

is hierdoor gyro-gecompenseerd en dus zuiver en vrij van de 
invloed van verstorende trillingen en schokken.
De krachtige geïntegreerde controller die alle in- en uitgaande 
signalen verwerkt, kan worden afgestemd op de specifieke 
applicatie. Hiervoor zijn voorgedefinieerde profielen beschik-
baar, evenals een gebruikersvriendelijk configuratietool. De 
afmetingen van deze sensor zijn identiek aan die van de popu-
laire DIS QG65-range.                              •
Nu beschikbaar
Inmiddels heeft de dynamische inclinometer alle tests glans-
rijk doorstaan. Dat betekent dat de nieuwe sensor vanaf nu 
wereldwijd beschikbaar is.

Rotero Holland BV
(0348) 495 150
www.rotero.com

Voor automotive toepassingen introduceert 
Melexis de geïsoleerde geïntegreerde stroom-
sensoren MLX91220 (5 V) en MLX91221 
(3,3 V). Deze Hall-effect stroomsensoren 
zijn geschikt voor gebruik in tal van auto-
motive en industriële toepassingen, zoals 
on-board laders, DC/DC-omvormers, voe-
dingen en kleine elektrische aandrijvingen. 
Met een bandbreedte van 300 kHz zijn ze 
geschikt voor toepassingen voor de conver-
sie van vermogen bij stromen tot 50 ARMS. 
De MLX91220/21 bouwen voort op de 

eerste generatie stroomsensoren, die sen-
sorelementen en een zeer nauwkeurige sig-
naalconditionering met spanningsisolatie 
hebben geïntegreerd. Bij de nieuwe genera-
tie stroomsensoren, die beschikbaar zijn in 
miniatuur SOIC8 ‘narrow body’ en SOIC16 
‘wide body’ behuizingen, is de bandbreedte 
vergroot tot 300 kHz, wat resulteert in een 
reactietijd van slechts 2 µs. Door deze korte 
reactietijd kan met hogere schakelfrequenties 
worden gewerkt en kan een nauwkeurigere 
tracking in regellussen worden gerealiseerd. 

De MLX91220 verbetert ook de dubbele 
on-chip overcurrent detection-functie voor 
het detecteren van overstroom. Dit voorziet 
in een mechanisme voor het zowel intern als 
extern monitoren van deze essentiële parame-
ter. De interne OCD-drempel kan binnen of 
buiten het bereik worden geselecteerd, met 
een reactietijd van 2 µs. De externe OCD-
drempel kan aan de hand van een externe 
referentiespanning binnen of dichtbij het 
uitgangsbereik worden ingesteld, met een 
typische reactietijd van 10 µs.                     •

Melexis
+32 1367 9515
www.melexis.com

Automotive stroomsensoren

http://turck.com/ps
http://rotero.com
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Op sensoren gebaseerde IoT-toepassingen 
berusten vaak op een combinatie van ana-
loge functies en digitale besturing om te 
kunnen voldoen aan een uitdagende lijst 
van eisen (betaalbaar, beperkte afmetin-
gen, goede prestaties en laag opgenomen 
vermogen). Tegemoetkomend aan dit 

wensenlijstje, met de nadruk op omvang-
rijkere microcontroller-integratie, intro-
duceert Microchip de PIC18-Q41 en AVR 
DB MCU-series. Het zijn de eerste die 
geavanceerde analoge periferiebouwstenen 
en het werken onder meerdere voedings-
spanningen combineren met interperife-
rie-verbindingen voor hogere systeemin-
tegratie en kortere signaalacquisitietijden. 
Dit levert gemak en efficiëntie op omdat 
ze binnen een enkele ontwikkelomgeving 
werken. Voor de noodzakelijke signaal-
conditionering in meet- en regeltoepas-
singen met beperkte beschikbare ruimte, 
zoals IoT-eindknooppunten en indus-
triële en medische apparaten, wearables, 

auto’s en verlichtingssystemen, beschikt de 
PIC18-Q41 MCU over een configureer-
bare opamp en een ADC met rekenfuncties, 
alsmede DAC’s. Dit is bijzonder geschikt 
voor IoT en kunstmatige intelligentie. 
Aangeboden in compacte 14- en 20-pens 
behuizingen is de PIC18-Q41 MCU ook 
goed gezelschap voor Microchip’s 32-bit 
MCU’s en andere controllers die vragen 
om analoge integratie. Gemengd-signaal 
IoT-systemen maken vaak gebruik van 
meerdere voedingsspanningen. De AVR 
DB MCU vereenvoudigt de uitdagingen 
van deze ontwerpen en verlaagt de kosten 
door het integreren van echte bi-directio-
nele niveauverschuivers. Deze eigenschap 

verlaagt de kosten van allerlei toepas-
singen, waaronder auto’s, huishoudelijke 
apparaten, HVAC en vloeistofmetingen. 
De toevoeging van drie onafhankelijke en 
uitstekend configureerbare opamps, een 
12-bit differentiële ADC, 10-bit DAC, 
drie nuldoorgangsdetectoren en kernonaf-
hankelijke periferiebouwstenen maken de 
AVR DB MCU ideaal voor nagenoeg elke 
toepassing waarbij analoge signaalcondi-
tionering en verwerkingsfuncties komen 
kijken.                            •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

MCU's voor analoge systeemontwerpen

Onderwijsmateriaal 
van XinaBox
Farnell heeft een wereldwijde franchise-over-
eenkomst getekend met XinaBox om zijn 
marktleidende assortiment educatieve appa-
raten en kits uit te breiden. Het XinaBox-
assortiment biedt een betaalbare toegang 
tot het Internet of Things, kunstmatige 
intelligentie, machine learning en automa-
tisering en helpt docenten om het Science 
Technology Engineering en Mathematics-
onderwijs te combineren met fysiek compu-
tergebruik. Hoewel gericht op het onderwijs, 
biedt XinaBox ook oplossingen om snel pro-
totypes van nieuwe toepassingen te bouwen. 
XinaBox wordt veel gebruikt op middelbare 
scholen en hogescholen over de hele wereld 
vanwege het gebruiksgemak en de geschikt-
heid voor niet alleen nieuwe gebruikers maar 
ook meer gevorderde scholieren en makers. 
De XinaBox-kits bevatten een selectie van 
xChips, ontworpen om snel IoT-kennis te 
verwerven. Specialistische kennis (solderen 
of hardware) is niet vereist, aangezien xChips 
eenvoudig aan elkaar worden geklikt zonder 
draden, solderen of breadboards, waardoor 
experimenten snel kunnen worden opgezet. 
Het assortiment van meer dan 80 modu-
laire hardware xChips omvat cores/CPU's, 
sensoren, voeding, communicatie, output 
en opslag. Wifi-, Bluetooth- en LoRaWAN-
cores zijn zo ontworpen dat projecten een-
voudig met het IoT kunnen worden ver-
bonden, en andere componenten zoals BBC 
micro:bit en Raspberry Pi kunnen eenvou-
dig worden geïntegreerd om projecten een 
zetje te geven. xChips werken met vooraf 
gecompileerde code, maar kunnen ook van 
de grond af worden geprogrammeerd met 
behulp van platforms zoals MakeCode, 
Arduino en Python.              •

Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

https://www.modelec.nl
http://elincom.nl
http://prokorment.nl
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De Tesla-accu, zoals geleverd door Samsung, LG 

Chem, CATL en in toenemende mate in eigen huis 

vervaardigd, is ongeëvenaard in de auto-industrie 

en faciliteert precies de gedragsverandering 

die het bedrijf als missie heeft gekozen: de 

overgang naar duurzame energie. Tesla heeft 

nu aangekondigd dat het een recyclingschema 

opstelt voor de accu’s die het einde van hun 

levensduur hebben bereikt. Maar dit roept de 

vraag op hoe het ‘einde van de levensduur’ van 

een accu wordt gedefinieerd.

Tweede leven voor een accu
Oude accu nog steeds commercieel bruikbaar

Tesla is ’s werelds grootste producent van elektrische 
voertuigen (EV’s) en zijn Model 3 is op dit moment 
de best verkochte plug-in EV. Sinds 2012 zijn er 
meer dan 1 miljoen Tesla’s gebouwd en dat aantal 
neemt nog steeds toe. Maar wat doet Tesla met zijn 
batterijen als ze niet meer geschikt zijn voor elektri-
sche voertuigen, maar nog te goed om te recyclen?
Andere fabrikanten hebben hier ook over nagedacht, 
en de consensus lijkt te zijn dat een accu nog steeds 
commercieel bruikbaar is (mits correct gebruikt) tot 
ongeveer 50% SoH (State of Health). Onder die 
50% wordt de kans op het optreden van een knik-
punt (een plotselinge, aanzienlijke en onomkeerbare 
afname van capaciteit en prestatie) te groot voor 
commerciële betrouwbaarheid. De vraag is nu wat er 
gebeurt met de Tesla-accu’s tussen 70% SoH (wan-
neer de accu’s doorgaans niet meer in een voertuig 
worden ingezet) en 50% SoH?

Minder dan 70%
Eigenaren van puur elektrische auto’s kijken vooral 
naar de State of Charge (SoC), want elektrische 
voertuigen zijn nog een relatief nieuw concept en de 
toegang tot oplaadpunten onderweg is nog niet opti-

maal. De SoC is daarom van groot belang voor de 
chauffeur omdat hij daardoor weet of hij voldoende 
vermogen heeft om zijn bestemming te bereiken.
De SoH van een accu is een absolute waarde die in 
de toekomst bepalend kan worden voor de handel 
in gebruikte accu’s. Een accu met een SoH van 70% 
is misschien niet langer geschikt voor gebruik in 
een elektrische auto, maar hij kan gedurende meer 
dan vijf jaar een nuttig tweede leven krijgen in een 
Battery Energy Storage System (BESS) voordat een 
SoH van 50% is bereikt.

De BESS-markt gaat een enorme vlucht nemen. De 
capaciteit van energieopslag in accu's zal de komende 
vijf jaar vertienvoudigen en zal de klassieke ‘dramati-
sche’ S-curve laten zien die bekend is van alle belang-
rijke technologische innovaties zoals gegevensopslag, 
netwerkcapaciteit of op fundamenteler niveau de 
rekenkracht van computers.
Nederland is waar het BESS betreft een van de 
wereldleiders; Wageningen University & Research 
werkt inmiddels samen met NEC Energy Storage 
en GIGA Storage aan een 12-MW BESS-project. 
Dit systeem zal ca 4 miljoen Euro kosten en naar 
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verwachting de krachtigste van Nederland worden (en het grootste systeem ter wereld dat met behulp van 
crowdfunding tot stand is gekomen). 
Deze toename van het aantal en de omvang van BESS’s in Europa (en wereldwijd) wordt weerspiegeld in de 
groei van de markt voor BESS voor huishoudelijk gebruik, zoals de Tesla Powerwall. Beide aspecten onder-
strepen de vraag naar BESS en het is bekend dat er een exponentieel toenemend aantal Tesla EV-accu’s voor 
een tweede leven aangeboden zal gaan worden. Maar waarom wordt daar nog geen verband gelegd?

De prijs
De kosten van second life-accu’s zijn zo veel lager dan van nieuwe accu’s dat de Return on Investment van die 
gebruikte accu’s hoog genoeg is om economisch bijzonder aantrekkelijk te zijn, ondanks de kortere levens-
duur van die second life-systemen. Een accu met een SoH van 75% gaat half zo lang mee als een nieuwe accu, 
maar kost veel minder dan de helft van een nieuwe accu. Dit is precies het segment waar de Tesla-accu’s die 
nog niet rijp zijn voor volledige recycling, maar ook niet meer goed genoeg zijn voor gebruik in auto’s, zich 
zullen nestelen. 

Altelium levert inmiddels de informatie die autofabrikanten in staat stelt hun accu’s na het EV-gebruik voor 
BESS geschikt te maken. Dit is mogelijk geworden door de vooruitgang bij kunstmatige intelligentie (AI) en 
het veilig delen van informatie. Hoe meer informatie over een accu bekend is, des te groter de waarde. Het 
Altelium-datasysteem gebruikt daartoe een combinatie van realtime data en machine learning. 
Altelium gebruikt hardware-klonen van de accu’s van klanten in het Bat Lab aan de Lancaster University, 
waar een opstelling met testaccu’s is opgebouwd om het exacte gedrag van elektrische accu’s in verschillende 
gebruiksmodellen na te bootsen. Deze gegevens worden vervolgens aangevuld met AI-gegenereerde algorit-
men, waaruit dan een betrouwbare voorspelling van de accuprestaties volgt. Bovendien verzamelt en analy-
seert Altelium realtime gegevens met behulp van IoT-apparaten op de accu’s van klanten.

Op basis van deze informatie kan de accu veilig worden gekocht, in de wetenschap dat sommige accupacks 
defect kunnen raken. Een ongelijke toegang tot kennis heeft van oudsher een eenzijdige markt veroorzaakt 

De energietransitie in de wereld vraagt om een actuele 
aanpak van energieopslag. Dat is niet alleen van 
belang voor een smart grid met duurzame/nieuwe 
energiebronnen, maar ook voor diverse situaties in 
de praktijk van de industrie. Er zijn kansen in veel 
toepassingsgebieden: voor elektrische voertuigen, 
transport in het algemeen, gebouwen, datacenters en de 
algehele infrastructuur biedt energieopslag voordelen in 
stabiliteit, effectiviteit en efficiency.

In het kader van al deze vragen naar energieopslag wordt 
dit jaar op 16 en 17 februari 2021 het Energy Storage event 
georganiseerd. Dit jaar vindt dit digitaal plaats. Via live-
uitzendingen kunt u van achter uw eigen PC een achttal 
lezingen volgen over energieopslag en zaken die hier mee 
te maken hebben. U krijgt zo gemakkelijk inzicht in de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van energy storage. 
Op de site van het evenement is het totale programma 

te vinden. Hier lichten we alvast een paar lezingen er 
uit, beginnende bij de lezing van René Bos van TT&MS 
'Batterij en Fuel Cell emulatie, wat zijn de voordelen 
voor uw testopstelling?'. In zijn lezing zal hij ingaan op 
de voordelen die het emuleren van deze energiebronnen 
heeft bij de ontwikkeling van de applicaties die hiermee 
gevoed moeten worden. Door emulatie kan vrij 
gemakkelijk bepaald worden welke capaciteit straks 
noodzakelijk is zonder dat u daarvoor “zware” en dure 
batterijen hoeft aan te schaffen of complete fuel cell 
installaties op moet bouwen. 
Kees Winkel van Weiss Technik zal het in zijn lezing 
hebben over het stap voor stap testen van batterijen. Het 
testen van batterijen is wellicht vanzelfsprekend, maar 
hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Batterijen dienen 
te voldoen aan normen en specificaties. Hoe kunnen 
batterijen veilig getest worden en welke procedures 
gelden hier voor? Kees Winkel behandelt een diversiteit 

aan vraagstukken waarmee u naar een veilig eindproduct 
toe werkt.

Nieuw tijdens het Energy Storage event is matchmaking. 
Waar u tijdens een fysiek event op de beursvloer 
rondkijkt en het gesprek aangaat met de exposant is dat 
in deze periode van lockdowns en thuiswerken lastig. 
Het matchmakingplatform biedt een alternatief voor 
het persoonlijk contact zoals men dat gewend is op de 
“klassieke beursvloer”.

Zoals gezegd wordt het Energy Storage event gehouden 
op 16 en 17 februari 2021. Op beide dagen begint het 
programma om 10.30 uur en loopt met de nodige pauzes 
door tot ca. 15.45 uur.

Voor meer informatie en u aan te melden ga naar 
ttps://fhi.nl/energystorage/ 

Energy Storage Event 2021

of de groei belemmerd en in dit opzicht vormen de Altelium-gegevens een 
technologische doorbraak, die kopers en verkopers gelijke toegang geeft tot 
informatie en daarmee de mogelijkheid om de waarde van tweedehands 
EV-accu’s vast te stellen.
Maar men moet natuurlijk weten waar de accu’s zijn om ze te kunnen 
gebruiken. Wanneer een EV tussen de 7 en 9 jaar oud is, zal de accu door-
gaans beschikbaar komen voor een tweede leven; hoewel het nog een paar 
jaar zal duren voordat dit op grote schaal zal gebeuren, biedt Altelium nu 
al zijn diensten aan als bemiddelaar tussen autofabrikanten en leveranciers 
van energieopslag-systemen. Het duurt nog maar een paar jaar voordat dit 
wereldwijd op grote schaal zal gebeuren.
Energiebedrijven en BESS-leveranciers sluiten overeenkomsten met autofa-
brikanten om er zeker van te zijn dat ze second life-accu’s op voorraad heb-
ben, en er is grote belangstelling voor de Tesla-accu’s die die op deze manier 
beschikbaar zullen komen.                          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Tweede leven voor een accu' 

https://altelium.com/

Auteur: 
Alex Johns, 
Business Development Manager Altelium
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De veiligheids-laserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een 
openingshoek van 275° en een beveiligings-veldbereik van maximaal 5,5 m. 

Veilige laserscanner PSENscan: 
productieve ruimtebewaking

Dankzij de vrije configuratie van de waarschuwings- 
en beveiligingsvelden en de aanpassingsmogelijkheden 
aan bouwkundige omstandigheden kan de veiligheids-
laserscanner optimaal in de meest uiteenlopende toepas-
singen worden geïntegreerd. De veiligheids-laserscanner 
PSENscan is vooral geschikt voor stationaire en mobiele 
gebiedsbeveiliging en toegangsbewaking.

Nu ook verticaal bruikbaar
De veiligheids-laserscanner PSENscan is nu ook geschikt 
voor het beveiligen van die gebieden die verticale toepas-
singen nodig hebben, zoals bij toegangsbescherming het 
geval is. Bovendien kunnen PSENscan-applicaties door 

ROS-pakketten voor de BTS-navigatie
Met onze ROS-pakketten (Robot Operation System) 
ondersteunt de veiligheids-laserscanner PSENscan naast 
de productieve ruimtebewaking ook het dynamisch navi-
geren van bestuurderloze transportsystemen (BTS).

Maak van uw PSENscan een complete veiligheidsoplos-
sing in combinatie met het veiligheidsrelais PNOZmulti 2 
of het besturingssysteem PSS 4000. Vraag naar uw scherpe 
aanbieding via info@pilz.nl. Nu tijdelijk met gratis test en 
advies op locatie!        •
Pilz Nederland
(0347) 320 477
www.pilz.nl

middel van geïntegreerde muting-ingangen flexibe-
ler worden gemaakt, wat uitvaltijden minimaliseert 
en de winstgevendheid verhoogt. De reactietijd is 
verkort en met de light-, master- en slave-varianten 
kunnen maximaal 70 schakelbare configuraties wor-
den gedefinieerd en kunnen maximaal drie afzon-
derlijke zones tegelijkertijd worden bewaakt. 

De voordelen: 
  geïntegreerde muting-ingangen;
  uitgebreide en gemakkelijke configuratiemoge-
lijkheden;

  grote hoek van 275°;
  korte reactietijd (62 ms);
  drie afzonderlijke zones mogelijk;
  compacte behuizing;
  goed bestand tegen trillingen en vuil;
  standaard M12-connectoren;
  gecodeerde laserstraal (geen storing van andere 
scanners als er meerdere scanners in elkaars bereik 
‘kijken’);

  meerdere safety-zones (en OSSD) beschikbaar;
  Partial Dynamic Muting (om het ‘stiekem’ meelo-
pen met een pallet te voorkomen).

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

Naast USB2.0 levert Ranatec ook door-
voerfilters voor USB 3.0. Het Ranatec RI 
4192 USB 3.0 Superspeed Feedthru Filter 
biedt minimaal 50 dB filteronderdrukking 
bij 0,7...6 GHz met een gefilterde stroom-
doorvoer van 2 A; het kan via USB worden 
in- en uitgeschakeld. Het past in dezelfde 

uitsparingen als de andere EMC-feedthru-
filters met enkel en dubbel USB2.0, LAN 
1GBPS/10GBPS en HDMI. De filters zijn 
(voor een universeel design) dus uitwissel-
baar. Deze doorvoerfilters zijn ontworpen 
voor gebruik in combinatie met de afge-
schermde behuizingen van Ranatec voor 

alle Wifi- en mobiele telefoniebanden, 
maar ze kunnen ook afzonderlijk worden 
ingezet.               •
EEMC BV
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

USB3.0-doorvoerfilter

Fail Safe-
signaleringen
Er zijn situaties waarbij de werking van een 
lamp gegarandeerd moet zijn. Een voorbeeld 
is het röntgenapparaat: als de lamp brandt, 
is er straling aanwezig. Op het moment dat 
zo’n lamp kapot gaat of de werking gestoord 
is, is het erg belangrijk dat het röntgenap-
paraat niet werkt, om te voorkomen dat het 
personeel aan straling wordt blootgesteld. 
Met de ‘Fail Safe’-lampen van Pfannenberg 
kan dit gerealiseerd worden. Deze lam-
pen zijn minimaal IP54-gecertificeerd en 
voorzien van de nieuwste LED- of Xenon-
techniek.                •

Inrato International
(085) 273 67 50
www.inrato.nl

http://b3industrie.nl
http://teleradio.nl
http://pilz.nl
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De MLX80302 van Melexis is een driefa-
sige BLDC-motorcontroller-IC met een 
piekstroom van 2,6 A. Hij is ideaal voor 
automotive en motorpomptoepassingen 
tot 20 W bij 13 V accuspanning. Ook is 

hij prima inpasbaar in een breed scala aan 
huishoudelijke apparaten en industriële 
pomptoepassingen tot 40 W bij een 24 V 
geregelde voeding. Het regel-IC heeft een 
breed (junctie-)temperatuurbereik van –40 
°C tot +150 °C. Met zijn 0,25-Ω-drivers is 
de MLX80302 een krachtige monolithi-
sche pompregelaar in SOIC8-behuizing. 
Omdat hij alleen een beveiliging tegen 
omgekeerde polariteit en een enkele ont-
koppelingscondensator nodig heeft kan hij 
perfect worden geïntegreerd in een pomp-
connector. De MLX80302 heeft een uit-
gebreid palet aan beveiligingsfuncties zoals 
beveiliging tegen te hoge aanloopstroom, 
te hoge temperatuur, te hoge spanning, 

kortsluiting en te hoge werkstroom. De 
MLX80302 is programmeerbaar via een 
I2C-interface en alle opties zijn configu-
reerbaar in de on-board EEPROM. Er 
kunnen verschillende PWM-ingangsopties 
worden geselecteerd en de opstartproce-
dure van de motor kan zo worden geconfi-
gureerd dat de maximale doelsnelheid voor 
onder druk staande brandstofpompen 
in minder dan 60 ms wordt bereikt. De 
MLX80302 is beschikbaar in een ‘exposed 
pad’ SOIC8-behuizing.              •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Regelaar voor motor-brandstofpompenIXON Cloud 2-platform
Het IXON Cloud-platform heeft een 
upgrade ondergaan. De nieuw ontworpen 
IXON Cloud 2 is in veel opzichten verfijnd 
om te voldoen aan de klantvraag naar uitge-
breidere mogelijkheden tot samenwerking, 
en geeft gebruikers meer vrijheid om het 
platform aan te passen en in te richten voor 
hun specifieke behoeften. IXON Cloud is het 
meest complete IoT-platform voor machine-
bouwers. Het stelt hen in staat om hun eigen 
IoT-portal te creëren, machines te verbinden, 
data te verzamelen, alerts in te stellen en om 
problemen op afstand op te lossen. Om nog 
een stap verder te gaan heeft IXON achter de 
schermen hard gewerkt aan IXON Cloud 2. 
Nieuwe functies van het IXON Cloud 2 plat-
form zijn onder andere: een overzichtelijke 
intuïtieve interface om afleiding te voorko-
men en de focus op de dagelijkse taken te leg-
gen; IXON Studio voor het aanpassen van de 
portal en het bouwen van dashboards; rolge-
baseerd gebruikersbeheer voor geavanceerde 
en volledig aanpasbare rechten voor toegang 
en controle.                •

IXON
(085) 744 11 05
www.ixon.net

C10-drukkrachtsensor
Voor nauwkeuriger meetresultaten en een 
betere kostenefficiency heeft HBK een ver-
nieuwde versie van de C10-drukkrachtsensor 
op de markt gebracht. De aanpassingen van 
de C10-krachtopnemers hebben geleid tot 
een aanzienlijke verbetering van onder andere 
de niet-lineariteit, de hysterese en de kruip, 
waardoor de meetonzekerheid afneemt. De 
C10 kan voor een bredere range van meet-
toepassingen worden ingezet, zodat gebruikers 
ook kleinere krachten kunnen meten zonder 
dat de opnemer vervangen hoeft te worden. 
De C10-drukkrachtopnemers hebben geen 
grote aanpassingen ondergaan; ze zijn alleen 
in technisch opzicht gemodificeerd. Het is nog 
steeds mogelijk om ze individueel aan te pas-
sen aan de betreffende meettaak, dankzij de 
beschikbaarheid van ruim 2500 verschillende 
opties voor de configuratie. Er zijn zowel uit-
voeringen met connectoren als met een vaste 
kabel in het programma opgenomen, zodat ze 
direct zonder verdere installatie op de HBM-
meetversterkersystemen aangesloten kunnen 
worden. Er zijn ook uitvoeringen met redun-
dante meetcircuits (versies met dubbele brug) 
of TEDS-versies leverbaar.               •

HBM
(0416) 286 040
www.hbm.com

http://microchip.com/motorcontrol
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Wat zijn de actuele mogelijkheden van 5G-communicatie? ACAL BFi en Sierra Wireless bekeken dit 

als IoT-professionals. Zij ondersteunen een groeiend aantal projecten en adviseren hun klanten bij de 

keuzemogelijkheden.

5G is er, maar wanneer kunnen we echt beginnen?

5G voor uw project? 

De verwachtingen van 5G zijn hoog; het biedt hogere snelheid, 
meer gelijktijdige gebruikers en minder signaalvertraging. 5G gaat 
de productiviteit verhogen, nieuwe industrieën stimuleren en zal een 
platform zijn voor nieuwe uitvindingen. Na verloop van tijd creëert 
5G nieuwe toepassingsmogelijkheden als HD streaming, robotica, 
augmented reality, virtual reality en realtime communicatie voor 
autonome voertuigen. 

opzichte van 4G LTE. De nieuwe radio vereist een nieuwe infrastruc-
tuur en is daarom niet compatibel met 3G- en 4G-technologieën. De 
twee soorten nieuwe radio’s dekken ieder verschillende frequenties. 

5G Nieuwe Radio SUB-6: Hogere prestaties in een be-
kend formaat
Wie ervaring heeft met de ontwikkeling van een 4G LTE-product 
zal snel zien dat de 5G Sub-6 veel op 4G LTE lijkt. Sub-6 kan een 
paar specifieke banden toevoegen, maar de gebruikte frequenties 
en het antenneontwerp vertonen grote overlap met 4G LTE waar-
door het vrij eenvoudig is om van 4G LTE naar Sub-6 te migre-
ren. Tegelijkertijd zijn ook de certificeringen voor 5G Nieuwe Radio 
Sub-6 vrijwel hetzelfde als die voor 4G LTE. Sub-6 werkt in het 
spectrum tussen 400 MHz en 6 GHz.

5G Nieuwe Radio mmWave: Een nieuwe wereld boven 
24 GHz 
Het deel van 5G dat heel nieuw gaat aanvoelen is alles wat er tus-
sen de 24 GHz en 52 GHz zit. Dit mmWave spectrum is waar de 
meest indrukwekkende prestatieverbeteringen van 5G zichtbaar zul-
len zijn. Op korte termijn zal voornamelijk de communicatie en 
IT apparatuur profiteren. Op langere termijn, als de infrastructuur 
gegroeid is, komen er meer toepassingen en innovaties in nieuwe 
richtingen. Nieuwe communicatie zoals in smart city toepassingen 

5G LPWA en 5G Nieuwe Radio (NR)
5G mag gezien worden als drie verschillende, gerelateerde techno-
logieën: 5G LPWA, 5G Nieuwe Radio Sub-6 en 5G Nieuwe Radio 
mmWave. Wat zijn de verschillen en wat is er nieuw? Wat roept 
nog vragen op bij de stap naar 5G? Bepaalde functies werken in een 
nieuw, onbekend deel van het draadloze spectrum. Delen van de 
5G-infrastructuur staan nog in de kinderschoenen en technologie en 
onderdelen zijn nog in ontwikkeling. Sierra Wireless helpt u in deze 
nieuwe wereld. Zij bieden zowel gebruiksklare units aan als modules 
voor eigen ontwikkeling. 

5G LPWA: Slechts een software upgrade
5G Low-Power Wide-Area (LPWA) is een uitbreiding en evolutie van 
de LPWA technologie die wordt gebruikt in 4G, namelijk LTE-M en 
NB-IoT. Deze vorm is hoofdzakelijk bedoeld voor bewakingstoepas-
singen met sensoren en lage bandbreedte.

De Nieuwe Radio (NR)
In tegenstelling tot 5G LPWA zijn Sub-6 en mmWave gebaseerd op 
de Nieuwe Radio die vanuit hardware perspectief afwijkend is ten 

Piek data rate  1 Gbps 10 Gbps

Signaalvertraging  10 ms <1 ms

Verbindingsdichtheid  1.000/km2  1.000.000/km2

Frequentieband  2 tot 8 GHz  3 tot 300 GHz

Batterijgebruik Hoog  10% meer efficiënt

 4G LTE 5G

AGRICULTURE

INSURANCE

TRANSPORTATION

MANUFACTURING

ENTERTAINMENT

HEALTHCARE

PUBLIC SAFETY

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
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en HD video streaming zullen veel baat hebben van 
de significante prestatieverbeteringen. Met name de 
zeer hoge datasnelheden en unieke antenne-eisen van 
mmWave zullen wel een uitdaging zijn in het ontwerp 
van de ontwikkelaars. De ondersteuning van Acal BFi 
helpt om op deze vereisten te kunnen anticiperen en 
vertragingen en extra kosten tijdens ontwikkeling te 
voorkomen. Maar een gebruiksklare unit is soms ook 
een prima start.

Wat te verwachten met 5G Nieuwe Radio 
mmWave 
De fysieke verschillen van het mmWave-spectrum 
boven 24 GHz veroorzaken enkele uitdagingen. Dit is 
wat het betekent voor ontwerpers:
  Hogere warmteontwikkeling - Met Sierra 

Wireless zijn gedetailleerd thermische modellen 
beschikbaar om ingenieurs te helpen en tijd en 
moeite te besparen, vooraf aan het hardware ont-
werp. 

  Meer vermogen - ACAL BFi heeft een gespecia-
liseerd team om hiervoor passende voedingen te 
specificeren. 

  Speciale antenne behandeling - De straalvor-
mende technologie die wordt gebruikt door 5G 
NR mmWave antennes kunnen worden beïnvloed 
door andere elektronica in het systeem. Hierdoor 
moet er een kalibratieproces plaatsvinden, zowel 
tijdens het ontwerp als tijdens fabricage, om 
antenne-overdracht te optimaliseren. Het Sierra 
Wireless en het ACAL BFi competence center bie-
den technische hulp bij dit proces. 

  PCI Express – Vanwege de hoge snelheden zal bij-
voorbeeld PCI Express moeten worden toegepast 
in plaats van het bekende USB3. 

  Nieuwe certificeringsprocessen - Sierra Wireless 
helpt bij het karakteriseren van het systeem en 
tegelijkertijd het ontwerp door de carrier-specifieke 
certificering en de strenge regelgeving te leiden.

ACAL BFi levert een breed assortiment oplossingen 
voor zowel short range als long range communicatie. 
Met 5G breiden ze uit en bieden ze hun bestaande klan-
ten een groeipad vanuit 4G, LPWA, LTE, NB-IoT en 
LoRa voor een lange termijn. Ze ondersteunen nieuwe 
projecten gedurende het hele ontwikkeltraject of bij 
het toepassen van een ‘stekkerklare’ unit, van waaruit 
in de toekomst een eigen ontwikkeling mogelijk is.    •
John Boudewijns
Business Development Manager ACAL BFi

ACAL BFi Nederland bv
(040) 250 7400 
www.acalbfi.nl

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De Intesis protocolvertaler van HMS 
Networks verzorgt een koppeling tussen 
EtherNet/IP- en BACnet IP/MSTP-
gebaseerde gebouwbeheersystemen. 
Dankzij het unieke ontwerp is het 
eenvoudig om data van een fabrieks-
netwerk over te zetten naar een GBS-
systeem. Veel processen in een fabriek 
zijn afhankelijk van een goede monito-
ring en controle van het gebouw waarin 
de fabrieksinstallaties zijn geïnstalleerd. 
Zo kunnen bijvoorbeeld temperatuur, 
luchtvochtigheid en luchtkwaliteit wor-
den bewaakt en gecontroleerd om gun-
stige productie- en werkomstandighe-
den te garanderen. Op dezelfde manier 
kan de verlichting in het gebouw wor-

Protocolvertaler
den afgestemd op werk-
tijden om energieverspil-
ling tegen te gaan of om 
het beheer van noodsi-
tuaties te verbeteren. Bij 
het onderling verbinden 
van al deze fabrieks- en 
gebouwinstallaties lopen 
systeemintegratoren vaak 
tegen het probleem aan 
dat niet alle systemen 
via hetzelfde protocol 
communiceren. BACnet 
wordt vooral gebruikt 
in gebouwautomatise-
ringstoepassingen zoals 
HVAC, regeling van ver-
lichting en toegangscon-
trole, terwijl EtherNet/IP 
wordt gebruikt in PLC's 
en netwerken binnen 
de industriële automa-
tisering. Met de nieuwe 
Intesis protocolverta-
ler van HMS Networks 

kunnen systeemintegratoren eenvoudig alle 
Ethernet/IP gebaseerde PLC's integreren met 
elk BACnet GBS. De gateway biedt bidi-
rectionele communicatie tussen EtherNet/
IP PLC's en BACnet controllers. Met een 
capaciteit van maximaal 1200 datapunten 
is de gateway zowel een BACnet IP/MSTP 
server/slave, als een EtherNet/IP adapter met 
onafhankelijke Ethernet poorten. De gra-
tis Intesis MAPS configuratietool voor alle 
Intesis protocolvertalers zorgt voor een zeer 
intuïtief configuratieproces voor systeemin-
tegratoren.                                •
HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

De LEMO B serie 
bestaat uit modu-
laire, ergonomische, 
robuuste en betrouw-
bare ronde connecto-
ren voor applicaties 
waarbij een snelle 
en veilige push-pull 
borging nodig is. Dit 

maakt deze connectoren tot de ideale keuze voor 
test- en meetapparatuur, instrumentatie, medische 
apparatuur, onderzoek en audio/video toepassin-
gen. Het modulaire binnenwerk kan in verschil-
lende opties worden geconfigureerd voor meerpo-
lige, hybride of high-density elektrische contacten 
met hoge dichtheid. De contacten kunnen van het 
soldeer- of krimptype zijn, recht of haaks, glasvezel, 
coax, thermokoppels, pneumatisch, hydraulisch 
of zelfs high voltage. De LEMO B-serie omvat de 
groottes 00 t/m 5B en is voorzien van het LEMO 
'chocolate block'-patroon. Het 'keying systeem' 
van LEMO zorgt voor een hogere contactdichtheid 
en voorkomt verkeerd insteken.         •
LEMO Connectors Benelux
(023) 206 07 01
www.lemo.com

Verplaatsing- en hellingsensor

Push-pull connector

In veel toepassingen 
moeten zowel verplaat-
sing als hellingshoek 
bepaald worden. Het 
combineren van beide 
sensoren in één sensor-
behuizing heeft voorde-
len: het bespaart kos-
ten, installatieruimte, 
bekabeling en instal-
latietijd. De posiwire 
trekdraadsensor uit de 
WST-serie biedt een 
dergelijke gecombi-
neerde verplaatsing- en 
inclinatiemeting. De 
nieuwe generatie sen-
soren is uitgerust met 

positie en maximaal ±0,05° voor de hellings-
hoek. De sensor heeft beschermingsklasse 
IP67/IP69.                 •
AE Sensors BV 
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

contactloze, magnetische multi-hall 
encodertechnologie en daarmee aan-
zienlijk robuuster dan conventionele 
kabelsensoren die optische encoders of 
potentiometeroplossingen gebruiken. 
De hellingshoek wordt gemeten door 
een geïntegreerd hellingsensor-element 
op basis van MEMS-technologie. De 
sensor is geschikt voor gebruik in ruwe 
omgevingen zoals in mobiele machines. 
De posiwire WST-serie sensor meet een 
lineaire positie tot 20.000 mm en incli-
natie tussen ±180° over één as. De sensor 
is verkrijgbaar met een digitale uitgang 
CANopen en voor veiligheidstoepassin-
gen met redundant CANopen. De linea-
riteit van de sensoren bedraagt maximaal 
±0,05% van het meetbereik voor lineaire 

http://inrato.com
http://helmholz-benelux.eu
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Met onze infrastructuur en fabrieksmanagement-team in China vragen veel van onze klanten 
waarom we geen eigen fabrieken hebben. Zou een eigen PCB-fabriek niet kostenefficiënter zijn? 
Zouden we dan niet meer controle hebben over het productieproces en dus over de kwaliteit? 

De voordelen van NCAB Group – 
PCB-producent zonder eigen fabrieken

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

Het antwoord op deze vragen is simpelweg NEE. 
Het maakt deel uit van onze langetermijnstrate-
gie en het is juist een voordeel voor onze klanten 
dat we geen fabrieken bezitten. We ‘bezitten’ wel 
het belangrijkste: de juiste relatie met de fabriek. 
Daardoor zijn we niet afhankelijk van technolo-
gieën, investeringen en kunnen we echt onafhanke-
lijk zijn en altijd de beste fabriek selecteren.

Printplaatfabrieken kunnen niet elk type printplaat 
produceren, zelfs als ze zeggen dat ze dat wel kun-
nen. Iedere fabriek is goed in een bepaald segment. 
Wij selecteren de fabrieken op waar ze werkelijk 
goed in zijn, zodat we de kwaliteit kunnen waar-
borgen.

De printplaattechnologie ontwikkelt zich snel; wij 
hebben ingezien dat het voor fabrieken onmoge-
lijk is om op alle gebieden up-to-date te blijven. 

De fabrieken kunnen zich niet op alle technolo-
gieën focussen; daarom evalueren we de fabrieks-
kwaliteit en zijn we op zoek naar nieuwe partners 
die hierop aansluiten. We behouden de focus, 
controle en relaties door middel van kwaliteits- en 
pre-productieproces-audits en controles als onder-
deel van ons verbeteringsproces.

Binnen onze hoofdfabrieken selecteren we een team 
van best presterende en meest ervaren medewer-
kers, die zich focussen op de NCAB-bestellingen 
van begin tot en met de eindinspectie. Elk teamlid 
krijgt minimaal 40 uur gespecialiseerde training per 
jaar.

Wat wanneer er een brand, natuurramp, overheids- 
of politieke kwestie is, of een virusuitbraak zoals 
COVID-19? We zorgen er altijd voor dat onze 
fabrieksbasis gediversifieerd is zodat we voor elk 

type technologie uit verschillende PCB-fabrieken kunnen kie-
zen om op elk moment aan de behoeften van onze klanten te 
voldoen, en zo flexibel te kunnen meedenken.

Wij benutten 10...30% van de totale capaciteit van alle fabrie-
ken waarmee we werken. Met onze gecombineerde wereld-
wijde aanwezigheid in 45 verschillende markten en een koop-
kracht van $ 190 miljoen, bevinden wij ons in de unieke 
positie om namens u te kunnen onderhandelen over prijzen, 
doorlooptijden, materiaalkeuze en kwaliteitsnormen.            •

NCAB Group
+31 6 2943 8651
www.ncabgroup.com/nl/benelux

Zelfconfigurerende 
I/O-module

Aandrijfoplossingen van verschillende fabri-
kanten kunnen kosteneffectief via ASi worden 
bestuurd. De ASi-5 zelfconfigurerende I/O-
module BWU4232 met 8 digitale in- en uit-
gangen is ideaal voor de Lenze Smart Motor of 
andere aandrijvingen met een binaire interface 
en biedt daarnaast vier digitale signalen die als 
in- of uitgang kunnen worden gebruikt. Een 
andere mogelijkheid is om twee Lenze Smart 
motoren aan te sturen met één 8-I/O module. 
De binaire interface naar de motor biedt drie 
digitale ingangen en één uitgang – verdeeld 
over twee M12-lijnen, wat perfect bij de 
module past. Door zijn flexibiliteit is de ASi-5 
zelfconfigurerende 8-I/O-module ook geschikt 
voor andere toepassingen. De IP20-versie is 
bijvoorbeeld geschikt voor een bedieningspa-
neel en de IP67-versie voor het verzamelen van 
sensoren met één of twee schakelsignalen per 
M12-bus. Dankzij ASi-5 worden de 8-bit bidi-
rectionele procesdata consistent verzonden in 
slechts 1,27 ms. Door de hoge I/O-dichtheid 
per ASi-5-module wordt het aantal ASi-
adressen sterk verminderd. De kanaalspecifieke 
diagnose in de module maakt het mogelijk om 
voor elke afzonderlijke aansluiting een kort-
sluiting aan de uitgang of een overbelasting van 
de sensorvoeding te detecteren.               •
Lenze
(073) 645 65 00, www.lenze.nl

ADVERTORIAL

Onder de aanduiding FMBC EP intro-
duceert Schurter een reeks tweetraps fil-
ters voor driefase-systemen. Dankzij de 

bijzonder compacte afmetingen en hoge 
prestaties is de nieuwe filterserie bij uitstek 
geschikt voor de krappe ruimte in de hui-
dige machine- en industriebouw. Dankzij 
uitvoeringen met hoge nominale span-
ningen is een bijzonder breed toepassings-
gebied mogelijk. De nieuwe, bijna recht-
hoekige vorm maakt optimaal gebruik van 
de ruimte in de behuizing. Dankzij een 
tweetraps filter en het gebruik van zeer 
hoogwaardige componenten (royaal gedi-
mensioneerde foliecondensatoren, smoor-
spoelen met hoogpermeabele kernen), 
munt de nieuwe filterserie uit door een 
uitzonderlijke breedbandfilterverzwak-
king. De tweetraps filterfamilie is daarom 
ook geschikt voor toepassingen met bij-

zonder hoge EMC-emissies, zoals die in 
de industrie vaak voorkomen. Typische 
toepassingen zijn machines en systemen 
voor automatische productie, motoraan-
drijvingen en industriële installaties. De 
krachtige filters zijn ook de eerste keuze 
voor moderne frequentieregelaars voor 
motorsturing. De FMBC EP-serie is voor-
zien van schroefklemmen voor absoluut 
veilige bedrading. Dankzij de metalen 
flens is een uitstekende aardverbinding 
gegarandeerd wanneer deze op het chassis 
wordt geschroefd.              •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Tweetraps driefase-netfilter

http://b3industrie.nl
http://inspectora.nl
http://www.ncabgroup.com/nl/benelux
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Ten behoeve van laadsyste-
men voor elektrische voer-
tuigen introduceert LEM een 
gecertificeerd meetsysteem 
voor gelijkstroom: een DC 
Billing Meter (DCBM). De 
DCBM is een intelligente 
en compacte verbruiksme-
ter waarmee laadstations van 
elektrische voertuigen hun 
voordeel kunnen doen. Het 
meetsysteem heeft een ver-
mogensmeetbereik van 25 
kW tot 600 kW. Bovendien 
is de DCBM een wettelijke 
en gecertificeerde meter voor 
het nauwkeurig in rekening 
brengen van de geleverde 
gelijkstroom van laadsyste-
men. Met ongeveer 2,5 mil-
joen plug-in elektrische auto’s 
in 2019 speelt de afreken-
infrastructuur een belangrijke 

rol in wereldwijde mobiliteit. De hedendaagse 
publieke laadinfrastructuur levert meestal wis-
selstroom (AC). Dit leidt tot een relatief lange 
laadtijd van gemiddeld acht uur, omdat slechts 
een relatief gering vermogen van ongeveer 44 
kW kan worden geleverd. Om deze laadtijd tot 
enkele minuten te reduceren, zetten fabrikan-
ten van laadsystemen deze wisselstroom bui-
ten de auto al om in een gelijkstroom, waarbij 
de on-board-charger wordt overbrugd en het 
accupakket van het elektrische voertuig zonder 
omwegen wordt geladen. Deze methode kan 
het laadvermogen verhogen tot 400 kilowatt. 
Deze omzetting heeft echter vermogensver-
lies tot gevolg, maar dat hoeft de eindgebrui-
ker als eigenaar van het elektrische voertuig 
niet te betalen. Daarom wordt een elektrici-
teitsmeter achter de omzettingstrap geplaatst 
voor het registreren en in rekening brengen 
van de exacte energie die is overgedragen aan 
het elektrische voertuig. De DCBM voldoet 
aan de eisen van de markt met betrekking tot 
interoperabiliteit en dataveiligheid, voor het 

gemakkelijk en snel ombouwen van laadstati-
ons die al in gebruik zijn, met de mogelijkheid 
om een hoog vermogen tot 600 A/1000 V te 
registreren. De DCBM integreert bovendien 
de ‘signed billing’ datasets volgens het S.A.F.E 
OCMF-protocol, waarbij de afrekendata met 
een extreem hoog veiligheidsniveau worden 
verstuurd voor volledige interoperabiliteit voor 
dienstverleners in de cloud.                •
LEM Belgium
+32 6755 0114
www.lem.com

DC Billing Meter

Het Versaview-programma van industri-
ele PC’s en software van Rockwell is uitge-
breid om de betrouwbaarheid en veiligheid 
van visualisatietoepassingen te verbeteren. 
Visualisatiesystemen behoren wat onderhoud 
betreft vaak tot de duurste systemen op de 
werkvloer en zijn tevens een populair doelwit 
van onbevoegde gebruikers die zich toegang 
willen verschaffen tot de besturingssystemen 
en het intellectueel eigendom van industriële 
bedrijven. De nieuwe industriële VersaView 

6300 PC’s en thin clients 
van Allen-Bradley kunnen 
worden gecombineerd met 
de Factorytalk View human 
machine interface-software 
en ThinManager thin client 
management-software om een 
compleet en integraal visuali-
satiesysteem te ontwikkelen. 
Thin clients werken niet met 
een lokale harde schrijf, maar 
zijn verbonden met een server 
op afstand waarop de toepas-
singen draaien. Voor bedrijfs-
kritische toepassingen kun-
nen klanten gebruik maken 
van een ThinManager-client 
of een VersaView 6300 PC 
met lokale en externe appli-
caties, waardoor de betrouw-

baarheid gewaarborgd blijft, zelfs als de verbin-
ding met de server uitvalt. Klanten kunnen hun 
cybersecurity verbeteren wanneer ze de nieuwe 
industriële PC’s gebruiken in combinatie met 
de ThinManager-software. Meerdere PC’s met 
lokaal draaiende toepassingen verspreid over 
een afdeling verhogen de veiligheidsrisico’s. 
Met de ThinManager-software kunnen appli-
caties gebruikt én onderhouden worden vanaf 
een centrale en veilige locatie. De VersaView 
6300 industriële PC’s werken met Windows 
10 IoT Enterprise 2019 LTSC, de laatste 
Microsoft Windows 10 IoT enterprise-versie. 
De Ethernet-poorten zijn tevens gigabit-poor-
ten om grote hoeveelheden netwerkverkeer te 
kunnen verwerken.               •
Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.nl

Industriële PC’s voor visualisatiesystemen

Het portfolio human/machine-interfaces van 
Würth is aangevuld met een nieuwe, compacte 
en eenvoudig te installeren symboolcluster 
met aanpasbaar front. De cluster kan worden 
gebruikt in bedrijfsvoertuigen en mobiele 
machines voor het visualiseren van voertuigsig-
nalen of extra functies. Met afmetingen van 24 
x 97 x 20 mm en een gewicht van slechts ca. 20 
g past de compacte zesvoudige CAN-module 
gemakkelijk in kleine voertuig- of machineca-
bines. Hij is geschikt voor een spanningsbereik 
van 8...32 VDC en bij een stroomopname van 

25...100 mA. De module 
heeft een bedrijfstempera-
tuurbereik van –30 °C tot 
+80 °C. De module heeft 6 
LED's, een digitale low side-
uitgang en een digitale ingang, 
adresseerbaar vanaf de CAN-
bus. Dankzij het gebruik van 
een polyestermembraan als 
front kunnen de symbolen en 
kleuren op aanvraag worden 
gepersonaliseerd.                   •

Compacte CAN-gebaseerde indicatormodule

Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Van de Nederlandse fabrikant Fluidwell intro-
duceert Duranmatic twee indicatoren voor 

flowmeting. Deze 490-serie bestaat uit twee 
verschillende uitvoeringen, de F490 met vol-
ledig gesloten veldbehuizing en de D490 met 
een standaard DIN-afmetingen die geschikt 
is voor paneelmontage. De indicatoren zijn 
geschikt voor een breed scala aan toepassin-
gen, bijvoorbeeld op het dek van een tanker 
in de binnenvaart om het niveau van de ver-
voerde olie af te lezen, maar bijvoorbeeld ook 
voor de uitlezing van de daadwerkelijke flow 
of één van de andere 57 mogelijke grootheden 
(zoals percentage, mA of RPM). De indicato-

Flow-indicatoren
ren bezitten een 0/4–20 mA 
loop powered-ingangscircuit; 
de zeer geringe spanningsval 
van minder dan 1 V zorgt 
ervoor dat het loop powered 
display in bijna elke 4–20 
mA-loop toegepast kan wor-
den.                  •
Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

http://micro-epsilon.com/wire
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12 tot 15 ton wortelen per dag sorteert peenteler in ‘t Zandt in Noord-Limburg. De gewassen en gesorteerde peentjes 

komen terecht in kratten, die gevuld zo’n 10 tot 20 kilogram per stuk wegen. Al deze kratten moesten tot voor kort met 

behulp van menskracht op pallets worden getild. Omdat deze situatie vanuit ergonomisch oogpunt onwenselijk was, is 

Elsto Services, in combinatie met Fiduco Automatic, benaderd om een gerobotiseerde Eterpol krattenstapelaar en een 

30 meter lang elektromechanisch transportsysteem te ontwikkelen om de mensen aan de lijn te ontlasten. 

Automatisering in de landbouw
Handlingsrobot vervangt menskracht in wortelindustrie

Met man en macht wordt 5 dagen per week gewerkt 
bij In ’t Zandt Agro BV om maar liefst 60 tot 75 ton 
wortelen per week te telen, te wassen en te sorteren. 
“Met menskracht moesten tot nu toe 12 lagen kratten 
op pallets worden gezet tot een hoogte van 2.60 meter. 
Met de nieuwe robot is dat een koud kunstje gewor-
den”, zo vertelt Dirk Wiermans, Technisch Manager 
bij Elsto Services (afbeelding 1).

Eisenpakket
Op de vraag wat de belangrijkste eisen waren die wer-
den gesteld aan de gerobotiseerde krattenstapelaar, 
antwoordt Wiermans: “De robot moest ondermeer 
twee verschillende soorten kratten (lees: klapkratten en 
vaste kratten met diverse afmetingen) kunnen hante-
ren en twee verschillende typen pallets, een europal-
let (1.200x800 mm) en een blokpallet (1.200x1.000 
mm) kunnen beladen met 8 tot 14 lagen. Een uit-

daging was de beperkte opstellingsruimte van 75 m2 
die voor de robot beschikbaar was. Deze uitgangseis 
werd gesteld omdat alle medewerkers aan de sorteer-
der ongehinderd hun werk moesten kunnen blijven 
uitvoeren. Daarnaast moest de bovenste laag kratten 
op een pallet steeds worden afgedekt met een plastic 
vel in het kader van versheid (afbeelding 2). Per uur 
moesten 550 kratten worden gehandeld, alsmede een 
aantal pallets. Het exacte aantal kratten op een pallet 
is afhankelijk van het type pallet. Zo passen er op een 
blokpallet maar liefst 70 kratjes en op een europallet 
40. Verder moest ook een 30 meter lang transportsys-
teem op maat worden vervaardigd”.

Achtergrond
Huub in ’t Zandt, mede-eigenaar van in ’t Zandt: “Ons 
bedrijf maakt deel uit van het samenwerkingsverband 
VersePeen in Noord-Limburg samen met nog een 

Afbeelding 1. Tot 12 kratten van 10...20 kg opstapelen, kun je beter 
aan een robot over laten.
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tweede bedrijf en als zodanig zijn we aangesloten bij telersver-
eniging Fossa Eugenia. De afzet van onze peen gaat dan ook via 
Fossa Eugenia. Deze vereniging streeft in gezamenlijkheid naar 
het leveren van een kwaliteitsproduct met een optimale vers-
heid dat voldoet aan de eisen van de ‘kritische’ klant. Zo wordt 
onder andere nagedacht over verdere optimalisatie van onze 
productie-opbrengsten.” Alleen in ’t Zandt heeft al een totale 
teeloppervlakte van circa 35 hectare. Dag in dag uit wordt hier 
het hele jaar door (behalve de maand juni) intensief gewerkt 
om dagelijks de ‘perfecte’ verse peen te leveren aan distributie-
centra voor onder andere supermarkten, groothandelaren en de 
verwerkende industrie. Volgens in ’t Zandt is een goede voorbe-
reiding in hun organisatie de basis voor het succes. “Van grote 
invloed op het uiteindelijke resultaat zijn factoren als grond-
bewerking, het type grond, het soort peen en het tijdstip van 
zaaien.” Kennis en ervaring die ze door de jaren heen hebben 
opgebouwd en deskundige teeltbegeleiding hebben uiteinde-
lijk geleid tot het economische en milieuvriendelijk geteelde 
product dat ze heden ten dage leveren. 

Robotkop op maat
Na formulering van het eisenpakket, is Elsto Services gestart 
met het ontwerpen van een robotkop op maat voor een stan-
daard robot van ABB. Gekozen is voor een ‘refurbished’ model. 
Duidelijk vanaf het begin was dat de nieuwe kop moest bestaan 
uit vier grippers, namelijk voor het hanteren van de twee ver-
schillende maten kratten en voor de twee palletvarianten. De 
pneumatisch aangedreven grippers worden volledig bestuurd 
vanuit een PLC, die is ondergebracht in een besturingskast 
die elders staat opgesteld. Voor elke functionaliteit is een eigen 
type gripper toegepast. Moeilijkheid hierbij was dat het ‘pak-
ken’ van de kratten van binnenuit niet mogelijk was vanwege 
de vershoudfolie die over de bovenste laag kratten moest wordt 
gespannen op het afweegpunt aan de sorteerder. Door middel 
van een geïntegreerde teller krijgt de operator aan het sorteer-

station nu een sein wanneer de laatste kratten worden gevuld. 
Deze worden door de operator dan voorzien van de afdekfolie. 
De kratten worden steeds per twee opgepakt door de robot. 
Volgens worden ze volgens een bepaald patroon zonder tus-
senruimte geplaatst. Niet alleen worden de pallets dus strakker, 
maar ook steviger gestapeld. Bij het oppakken van de kratten 
van de buitenkant is het van belang dat deze niet in elkaar wor-
den gedrukt, ondanks de snelheid waarmee gestapeld dient te 
worden (afbeelding 3). 

Palletbelading
Gemiddeld wordt gedurende een dag ongeveer 4 uur gesor-
teerd op de lijn. Bij aanvang geeft de operator de gewenste 
'recepturen' in op het touchscreen van de PLC. Per recept 
is beschreven welk type pallet er moet worden beladen met 
welke kratten en welke sortering er gemaakt dient te worden. 
Wiermans: “Voor zowel de kratten, als ook voor de pallets heb-
ben we een elektromechanisch aangedreven transportsysteem 
ontwikkeld en op maat gemaakt. Dit systeem bestaat uit meer-
dere transportbanden vanuit de sorteerder zodat de wortelen 
op maat naar de stapelaar getransporteerd kunnen worden en 
twee transportsystemen voor de pallets. Voor het transport van 
de kratten is gewerkt met transportbanden en voor de pallets 
is een kettingtransporteur vervaardigd. Voor beide systemen is 
gewerkt met A-merk componenten uit het omvangrijke assor-
timent van Elsto Drives & Controls. Zodra de kratten op het 
einde van de transportbanden komen, detecteren ingebouwde 
sensoren of het juiste type krat voorbij komt. De sensoren stu-
ren signalen naar de PLC en vervolgens geeft de lijnbesturing 
instructies aan de robot, waar de betreffende krat moet worden 
geplaatst. Rekening houdend met de hierboven beschreven 
beperkingen (zoals opstellingsruimte, ongehinderd kunnen 
doorwerken etc.), zijn ze er uiteindelijk toch in geslaagd om 
aan nagenoeg alle functionaliteiten, die vooraf waren gedefini-
eerd te voldoen. Denk aan de vele variatiemogelijkheden die er 

zijn zoals diverse laaghoogtes (van 8 tot 14 lagen), vier verschil-
lende sorteringen, vaste kratten en klapkratten, hoge en lage 
kratten, alsmede euro- en blokpallets. Bij slechts één stapelpo-
sitie van al deze variaties was het niet mogelijk om de 14 lagen 
te halen, omdat de reikwijdte van de robot niet toereikend was. 
Momenteel wordt achter de schermen hard nagedacht over een 
oplossing om ook dit te ondervangen.

Veiligheid
Uiteraard moet de installatie voldoen aan de veiligheidseisen. 
Vandaar dat om de robot een hekwerk geplaatst is dat open 
is aan de kant waar de geladen pallets naar buiten geschoven 
worden. Hier maakt men gebruik van lichtschermen om te 
detecteren of er mensen de beveiligde ruimte binnen treden 
(afbeelding 4).

Tenslotte
Met deze gerobotiseerde Eterpol krattenstapelaar van Elsto 
Services kan in de agrisector op het gebied van ergonomie 
een enorm verschil worden gemaakt. Voorheen werd namelijk 
uitsluitend gewerkt met pick and place-spots, waarbij altijd 
dezelfde weg moest worden afgelegd. De gerobotiseerde krat-
tenstapelaar heeft niet alleen een groter bereik, maar ook kan 
met deze robot in aanzienlijk minder tijd meer werk worden 
verricht. In het kader van procesoptimalisatie is bovenge-
noemde Eterpol robotoplossing met elektromechanisch trans-
portsysteem dus dé uitkomst voor al diegenen die nu het zware 
werk doen in deze sector.              •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Automatisering in de landbouw'

https://elsto.eu

Auteur: Henriëtte van Norel

Afbeelding 2. De kratten moeten 
aan de buitenkant opgepakt worden 
omdat over de bovenste kratten een 
vershoudfolie gedekt wordt.

Afbeelding 3. De robotkop is 
zo gemaakt dat de kratten 
betrouwbaar opgepakt worden 
zonder samengedrukt te worden.

Afbeelding 4. Daar waar het 
hekwerk open is, worden 
lichtschermen voor de 
veiligheid ingezet.
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De Vista-X90 is een LiDAR-sensor voor 
automotive toepassingen die uitstekende 
prestaties combineert met een gering opge-
nomen vermogen en een compacte vorm-
factor. De LiDAR is bij uitstek geschikt 
voor ADAS-oplossingen (Advanced Driver 
Assistance Systems) en autonome voertui-

gen. De Vista-X90 is geoptimaliseerd voor 
een eenvoudige integratie in een voertuig en 
bezit een licentieerbare ontwerparchitectuur. 
De sensor biedt een maximale robuustheid 
en betrouwbaarheid om te voldoen aan de 
strenge eisen dia aan automotive toepassingen 
worden gesteld. De belangrijkste kenmer-
ken zijn: wrijvingsloos, spiegelloos, MMT-
gebaseerd modulair ontwerp; reikwijdte tot 
200 m bij een resolutie van 10% en 0,13°; 
framefrequentie tot 40 Hz; afmetingen 12 x 
11 x 4,5 cm bij een gewicht van 0,9 kg.       •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

LiDAR-sensor

Na de succesvolle lancering van het Plug 
&amp; Work-portfolio voor Universal Robots 
breidt Schunk het idee om eenvoudig cobots 
uit te rusten verder uit voor lichtgewicht robots 
van Doosan Robotics en Techman Robot. Het 
belang van beide fabrikanten is de laatste tijd 

aanzienlijk toegenomen en ze trekken steeds 
meer de aandacht van gebruikers over de 
hele wereld. Met de introductie van het Plug 
&amp; Work-portfolio speelt Schunk in op 
deze ontwikkeling door onder andere bewezen 
industriële componenten uit het standaard-
programma aan de verschillende cobots aan 
te passen. Het op maat gemaakte Plug &amp; 
Work portfolio omvat pneumatische en elek-
trische grijpers, co-act grijpmodules voor colla-
boratieve toepassingen en snelwisselsystemen. 
Terwijl de gebruiksvriendelijke, hoogwaardige 
en kosteneffectieve pneumatische grijpers in de 
eerste plaats bestemd zijn voor conventionele 
automatiseringstoepassingen, waar robuust-
heid primair vereist is, maken de elektrische 
grijpers, die flexibel kunnen worden aangepast 
voor kracht of slag, veelzijdige en gevarieerde 
toepassingen mogelijk; de grijpers van de 
Schunk Co-act-serie zijn gecertificeerd voor 
direct gezamenlijk gebruik. Alle componen-
ten zijn voorbereid voor directe mechanische 
en elektrische aansluiting en kunnen in enkele 
eenvoudige stappen worden geïnstalleerd en in 
bedrijf worden gesteld. Plug-ins vereenvoudi-
gen het programmeren, zodat met name begin-
ners profiteren van een snelle en ongecompli-
ceerde start in de procesautomatisering.         •
Schunk Intec BV
(073) 644 17 79
www.schunk.com

Modulair grijpersysteem voor cobots

Flexibele  
inloopbeveiliging
De meerstraals-veiligheidssensor deTem4 
A/P is een inloopbeveiligingssysteem met een 
actieve zender en passieve spiegelunit. Naast 
de compacte behuizing valt hij op door een 
hoge flexibiliteit bij toepassingen voor toe-
gangsbeveiliging en in- en uitvoerbewaking 
(muting). Afhankelijk van de behoefte en 
individuele eisen kunnen de reikwijdte, het 
aantal stralen en de verschillende mutingsen-
soren worden bepaald. De deTem4 A/P 
levert waardevolle realtime diagnose-infor-
matie. Zo kunnen procesoptimalisaties met-
een worden doorgevoerd, wat leidt tot een 
hogere productiviteit. Doordachte product-
details zorgen ervoor dat het systeem gemak-
kelijk te integreren is binnen het bestaande 
machineontwerp. Ook kan de ruimte in 
productiehallen slimmer worden benut. De 
belangrijkste eigenschappen: actief/passief 
systeem voor inloopbeveiliging met zender 
en ontvanger in één compacte behuizing; iso-
latieklasse IP65/IP67 (IEC 60529) in com-
binatie bij een temperatuurbereik van –30 
°C tot +55 °C; keuze in reikwijdte (tot 8 m), 
aantal stralen (2 of 4) en mutingsensoren; 
minimale bedradings- en installeringskosten; 
eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie 
zonder software.                   •

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

http://schurter.com
https://calpe.nl
http://elipse.eu
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Het belang van een goede 
besturingstechnologie
(Of: “Test, of ge wordt geflest!”)

Verbaast u zich ook wel eens over de immer toenemende idioterie als naar u het nieuws luistert? 
Ik helaas wel. Na bijna vier jaar Trump dacht ik dat we het ergste wel gehad hadden totdat hij 
zijn aanhang op een verkapte manier opriep tot geweld tegen de gekozen volksvertegenwoor-
diging.
Nu kun je van Trump zeggen wat je wilt, maar inconsistent is hij zeker niet. Al vanaf het eerste 
moment dat ik via de TV met hem geconfronteerd werd, u weet wel in dat spel The Apprentice 
waarin kandidaten op een afschuwelijke wijze voor schut gezet werden, vroeg ik me af wat dat 
voor een rare kwibus was. Persoonlijk houd ik er niet van om zo met mensen om te gaan zodat 
ik zelfs die eerste aflevering niet afgekeken heb. Kennelijk spreekt die stijl toch veel mensen aan 
en wist hij zich een grote schare fans te verwerven.

Wat mij werkelijk verbaasd heeft is dat een groot deel van de Amerikanen (bijna 50%) toch 
weer op hem gestemd heeft. Kennelijk zit het opportunisme daar zo diep dat het voor velen 
moeilijk is om onderscheid te maken tussen narcisme en leugens en een zelfs beperkte vorm 
van fatsoen en eerlijkheid. Vooral de Republikeinse partij heeft me verbaasd, het leek wel of met 
het overlijden van John McCain het laatste restje fatsoen uit die partij verdween.
Opportunisme en een verlangen naar macht blijken gevaarlijke drijfveren die het slechtste in 
mensen naar boven brengen.

De laatste vier jaar Amerikaanse politiek lijken mij hiermee voer voor psychologen en andere 
duiders van mens en cultuur. Ik ben werkelijk benieuwd hoe zij deze afgelopen periode gaan 
duiden, dat we hier nog niet vanaf zijn, zoveel is mij wel duidelijk.

Om het in perspectief te plaatsen kunnen we deze periode, en de opmaat daar naar toe, het 
beste met een technisch systeem vergelijken.  Vergelijken we dit met bijvoorbeeld een bestu-
ringssysteem voor de procesindustrie, zoals een raffinaderij, dan hebben we denk ik wel een 
goede overeenkomst.
Als er in de besturing van een raffinaderij een fout ontstaat dan zijn de poppen meteen aan het 
dansen (om maar een passende beeldspraak te gebruiken), met als ultieme ramp een grandioze 
explosie. 
Stel, we hebben zo een systeem dat, met hier en daar wat problemen en het nodige noodzake-
lijke onderhoud, op zich redelijk en met een voldoende rendement draait. Toch kan het dan 
noodzakelijk zijn een van de (hoofd) besturingscomputers te vervangen. 
Zo een vervanging lijkt veel op een presidentswissel in de Verenigde Staten, je vervangt gewoon 
jouw hoofd besturingscomputer dan in vol continue bedrijf!

Hoe zou u zo een vervanging dan uitvoeren? Koopt u uw nieuwe besturingscomputer via 
AliBaba, vol met ongedefinieerde en waarschijnlijk inadequate software…….? Om dan bij 
de vervanging gewoon de stekkers van de ene computer op de andere over te zetten? En dan 
waarschijnlijk te ontdekken dat niet alle kabels passen? Om over voorafgaande testen maar niet 
te spreken.

Natuurlijk niet! Geen enkel, enigszins technisch onderlegd persoon zou zo waanzinnig zijn om 
deze strategie ook maar te overwegen.
Toch is dit precies waar onze Amerikaanse vrienden vier jaar geleden voor hebben gekozen. 
Daar hebben ze een redelijk goed werkende besturingscomputer (Obama) vervangen door 
een besturingscomputer met bij elkaar gefantaseerde specificaties (Trump) zonder ook maar 
een enkele voorafgaande test. Of u moet zijn verbale geweld en wilde ideeën een test willen 
noemen......
Technisch gesproken de ideale situatie voor een ramp, die we dan ook hebben zien voltrekken.
Want wat gebeurt er als een besturingscomputer niet doet wat hij zou moeten doen om het 
geheel (een land of een raffinaderij) te besturen? Hij laat steken vallen die zichtbaar worden als 
het lekken van olie, afname van efficiëntie of erger, enkele of meerdere kleine of grote explosies.
Dit is nu precies wat we hebben zien gebeuren. Om er maar een paar te noemen: een toename 
van (rechts) geweld, verstoring van de goede relaties in de wereld en als laatste grote ramp een 
bestorming van het Amerikaanse Capitool, vaak beschouwd als het symbool van democratie.

Moraal van het verhaal? Vertrouw niet blindelings op mooie praatjes van (would be) politici, 
maar blijf alert en probeer test cases te ontdekken waartegen 
je de moraal en kwaliteiten van deze lieden kunt afzetten en 
geloof vooral niet de zelf opgestelde specificaties zonder deze 
eerst te verifiëren.

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl

 productnieuws

Voor het regelen en voeden van LED-
uithardingslampen introduceert Delo twee 
nieuwe stuureenheden. De Delolux pilot 
S4i- en S4T-modellen maken het gebruik 
van krachtigere lichtbronnen in een uiterst 
compact ontwerp mogelijk. Dankzij de 
Delolux pilot S-serie kunnen Delolux 50 
spotlampen efficiënter worden aangestuurd, 
met de mogelijkheid om tot vier lichtbron-
nen onafhankelijk van elkaar te regelen. 
Door hun compacte opbouw zijn de eenhe-
den ideaal voor integratie in systemen met 
beperkte ruimte. Delolux pilot S4i (i = inte-
grated) meet slechts 100 x 80 x 100 mm; het 
S4T-model (T = touch) is ongeveer 230 x 
300 x 400 mm groot. De Delolux pilot S4i is 

exclusief ontworpen voor integratie in PLC-
gestuurde processystemen. Deze stuureen-
heid wordt geleverd zonder geïntegreerde 
voeding. Het model Delolux pilot S4T daar-
entegen heeft een touchscreen voor handma-
tige bediening en een geïntegreerde voeding. 
Met de touch-versie kunnen lichtbronnen 
autonoom worden bediend zonder gebruik 
van een PLC. PLC-besturing blijft echter 
mogelijk. Eén eenheid kan in drie verschil-
lende modi werken: handmatig, halfauto-
matisch of volautomatisch. Vergeleken met 
de voorganger die slechts 60 W kon leve-
ren, hebben de S4-modellen 150 W in de 
aanbieding, waardoor nog krachtigere licht-
bronnen kunnen worden gebruikt (waaron-
der de onlangs geïntroduceerde Delolux 504 
spot-lichtbron). Dankzij de veel hogere lich-
tintensiteit harden UV-lijmen sneller uit en 
worden cyclustijden verkort. Een intelligente 
controller in de basiseenheid zorgt voor een 
constante intensiteit van de lichtbronnen.   •
DELO Industrie Klebstoffe
+49 8193 9900-264
www.delo.de

Compacte stuureenheden voor LED-spotlampen

Voor 200G/400G-applicaties in datacenters 
introduceert Panduit de 400G CS-connector. 
Deze glasvezelconnector helpt de capaciteit 
van datacenters te optimaliseren voor hoge 
snelheidtoepassingen. Dankzij de compacte 
vormgeving kan de 400G CS-connector met 
een hoge dichtheid worden geïnstalleerd en 
vergroot deze de flexibiliteit en efficiency van 
rackindelingen. De connector is ook geschikt 
voor implementaties van 25G-200G. 
Complexe applicaties voor onder andere 
Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, 
(ML) en Deep Learning (DL) vragen om 
meer datacapaciteit en een hogere dichtheid 
van de rackaansluitingen in datacenters. De 
CS-connector maakt in combinatie met HD 
Flex Cabling een 50% grotere poortdichtheid 
per rackunit mogelijk en een dubbele dicht-
heid voor QSFD-DD- en OSFP-transceivers, 

in vergelijking met oplossingen gebaseerd op 
LC-connectoren. Kabelmanagement in racks 
met universele kabels vermindert de conges-
tie in goten en de push/pull-functie van de 
CS-connector vereenvoudigt de toegang bij 
toepassingen met een hoge dichtheid, zonder 
aangrenzende aansluitingen te verstoren.      •
Panduit
(020) 487 45 81
www.panduit.com

400G-connector voor datacenters

Het assortiment van Binder is uitgebreid 
met twee M12-A-versies in de 763-serie. 
Met een breed en voortdurend groeiend 
productportfolio zorgt Binder voor een uit-
gebreide dekking van de behoefte aan ronde 
connectoren in de meest gevarieerde toe-
passingsgebieden. Alleen de M12-A-series 
omvatten al honderden verschillende oplos-
singen. Daar komen nu twee typen met een 
rechthoekige flens bij. De uitbreiding van 
het assortiment omvat ook een type voor lit-
zedraad met een nieuwe rechthoekige behui-
zing van 26 mm en een versie met soldeer-
contacten. De boorgaten voor de nieuwe 

rechthoekige behuizing van 26 mm komen 
overeen met die voor de M16-connector 
met een rechthoekige flens. Dat maakt het 
mogelijk om over te gaan naar M12 zonder 
de behuizing aan te passen. Voor een een-
voudige en betrouwbare installatie maakt 
Binder gebruik van een opbouw uit twee 
delen: een behuizing en een contacthouder. 
De contacthouder kan in de behuizing wor-
den geplaatst onder verschillende hoeken in 
stappen van 45°. Dankzij het gebruikers-
vriendelijke afdichtingssysteem voldoen de 
nieuwe versies aan IP68, zelfs zonder een 
vastgelegd aandraaikoppel. Naast de afdich-
ting garanderen deze nieuwe connectoren 
met een temperatuurbereik van –40 °C tot 
+85 °C. De M12-A positionerende connec-
toren voor litzedraad met rechthoekige flens 
zijn verkrijgbaar met 4, 5 en 8 pennen en 
een vierkante behuizing van 20 of 26 mm. 
Er is ook een versie met soldeercontacten en 
een behuizing van 20 mm.             •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

M12-A-connectoren
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De R&S ZNH is een draagbare tweepoort 
vector-netwerkanalyzer tot 26,5 GHz met 
kabel- en antenne-analyse en volledige 
S-parametermetingen. Beide functies zijn 
gratis inbegrepen. De R&S ZNH is gebruiks-
vriendelijk, eenvoudig te configureren en heeft 
een compacte ventilatorloze behuizing die 
geschikt is voor gebruik in het veld. De R&S 
ZNH vector-netwerkanalyzer helpt bij het 
opsporen en verhelpen van defecte HF-kabels 
en -componenten in communicatiesystemen. 

Hij kan ook componenten tot 26,5 GHz zowel 
in het veld als in het laboratorium karakteri-
seren. De R&S ZNH wordt standaard gele-
verd met alle essentiële functies, zoals kabel- 
en antennemetingen en volledige tweepoort 
S-parametermetingen. De analyzer heeft ook 
een ingebouwde verzwakker op beide poorten 
die bescherming biedt tegen overbelasting. De 
R&S ZNH-architectuur met vier ontvangers 
ondersteunt UOSM-kalibraties (unknown 
through, open, short en match). Extra R&S 
ZNH-opties zoals vermogensmeting, pulsme-
ting en SWR stellen veldingenieurs in staat om 
radar- en satellietsystemen te onderhouden en 
snel te herstellen. De opties worden geleverd 
met een software-keycode.                •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Draagbare vector-netwerkanalyzer tot 26,5 GHz
De NT4008-serie van Red Lion bestaat 
uit 8-poorts Gigabit managed Industrial 
Ethernet-switches. Deze voldoen aan 
de Profinet PNIO v2.34 Conformance 
Class-B standaarden om een naadloze 
integratie in Profinet-netwerken te garan-
deren met behulp van standaard PLC-
configuratie- en -management tools. De 
NT4008-serie is UL Klasse 1, Divisie 2 en 
ATEX gecertificeerd, ABS-gecertificeerd 
voor toepassingen aan boord van sche-
pen en EN50155-gecertificeerd voor rail-
toepassingen, waardoor een betrouwbare 
werking in bijna elke omgeving wordt 
gegarandeerd. De IP-30 metalen DIN-
Rail behuizingen, de redundante 12...58 
VDC-stroomingangen, het brede werktem-
peratuurbereik van –40 °C tot +75 °C en 
de schokbestendigheid tot 50 g maken de 
switches geschikt voor gebruik in zeer ruwe 

omgevingen. De switches bieden koper- en 
glasvezelopties in zowel Fast Ethernet- als 
Gigabit-configuraties, en daarnaast geavan-
ceerde beveiliging en verkeerscontrole.     •

ATS Applied Tech Systems BV
(0529) 438 310
www.ats-global.com

Profinet-switch

Moderne decentraal opgebouwde produc-
tiesystemen vragen om automatiseringsop-
lossingen die een hoge connectiviteit garan-
deren en buiten de schakelkast maximale 
prestaties leveren. Het nieuwe Wago I/O-
systeem FIELD in beschermingsklasse IP67 
is een toekomstbestendige oplossing: het sys-
teem integreert snelle, Ethernet-gebaseerde 

veldbussen zoals Profinet, technologieën 
zoals OPC UA, Bluetooth, webservers en in 
de toekomst ook MQTT als protocol voor 
de verbinding met de cloud. Het hart wordt 
gevormd door een krachtige processor, die de 
geïntegreerde security-functies combineert 
met een veilige veld- en cloudverbinding. 
Het is de basis voor alle Ethernet-, veld-

bus- en industriële IoT-standaards (inclusief 
TSN), en biedt zodoende een hoge mate van 
flexibiliteit voor de meest uiteenlopende toe-
passingen.               •
Wago Nederland BV
(055) 368 35 00
www.wago.com

Netwerkconnectiviteit

De proces-sensoren van Wenglor kunnen in 
de proces- en foodindustrie worden inge-
zet. Het complete industriële programma 
bestaat uit analoge meetopnemers voor flow, 
temperatuur en druk. De sensoren hebben 
analoge en/of digitale uitgangen en bieden 
instelbare setpoints voor de digitale uitgan-
gen. De Wenglor proces-sensoren kunnen 
ook via een IO-link V1.1-interface worden 

aangesloten en zijn gereed voor Industrie 
4.0. De voedingspanning bedraagt 18...30 
VDC. De behuizing is vervaardigd van kunst-
stof of RVS316 en biedt beschermingsklasse 
IP68. Afhankelijk van de diameter van de 
procesleidingen kan men kiezen uit diverse 
probelengtes en montagediameters. De pro-
ces-sensoren hebben een M12 x 1 connecto-
raansluiting en kunnen met losse sensorka-

bels van diverse lengtes en mantelkwaliteiten 
worden aangesloten. Met behulp van het 
gratis rekentool 'Wenglorfluid' van Wenglor 
kan de juiste sensor voor iedere flowtoepas-
sing worden bepaald.                •
B3 Industrie BV
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Proces-sensoren

http://marktechnical.nl
http://aesensors.nl
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Transitie om waarde te 
blijven bieden
Onze keuken is sterk veranderd. De pindakaas staat 
opeens ergens anders en de messen kon ik vanochtend 
niet heel makkelijk vinden. De keuken is er wel beter op 
geworden, trouwens. Maar wereldwijde veranderingen 
zijn stukken serieuzer dan deze persoonlijke noot.

We laten een jaar achter ons waar per dag of per week 
COVID-19 nieuwe inzichten geeft. Naast de vele zie-
ken, de slachtoffers en de grote druk op de gezondheids-
zorg ziet iedereen natuurlijk de economische gevolgen. 
Diverse bedrijfstakken hebben het zwaar. Denk hierbij 
aan de horeca, de reisbranche, winkels, kappers en aller-
lei bedrijven waar persoonlijk contact bij de bedrijfsvoe-
ring hoort.

COVID-19 heeft het afgelopen jaar ook een grote 
impact gehad op de activiteiten van FHI-leden en het 
bureau. Fysieke events en vakbeurzen kunnen nog steeds 
niet plaatsvinden. Binnen de coronapandemie blijkt ech-
ter wel dat technologie een sterke bijdrage kan verstrek-
ken bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Denk aan de beschikbaarheid van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, beademingsapparatuur, online contact, 
de energietransitie, testen, laboratoria en productie van 
vaccins. Dit zijn actuele werkgebieden van FHI-leden, 
waar eigenlijk iedere lezer nu wel een beeld van heeft. 
Het belang van technologie laat zich in deze tijd ook 
merken.

Techneuten zullen ook nog eens flexibel en inventief tot 
verrassende oplossingen komen voor problemen die men 
aanvankelijk als onoplosbaar had beschouwd. Vanuit de 
wereld van FHI zien wij daarom een transitie met een 
zonnige horizon voor ogen, die in 2021 is gestart.

De deskundigheid van leden en de kennisoverdracht met 
hun mogelijke klanten wordt nog intensiever gedigitali-
seerd. Samen gaan we meer online content aanbieden, 
maar zodra het kan zoeken we ook weer graag het con-
tact op in beurzen en events. We richten op ons beiden, 
maar we kijken dan altijd hoe we de kennis digitaal kun-
nen aanbieden.

In 2021 veranderen wij de spreuk van Shakespeare in ‘To 
be found online or not to be found online’. Het doel om 
elkaar te vinden zit in de realisatie van een goede samen-
werking. Met nieuwe werkwijzen waarde aan elkaar blij-
ven bieden is een goede reden om te veranderen.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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Voor digitale flowschakelaars van SMC 
(PF3WB/C/S/R-serie) kan de regeling van 
de flow en temperatuur in productielijnen 
en -installaties met een basisplaat worden 
gecentraliseerd. Doordat de flowschakelaars 
daarbij in één basisplaat zijn ondergebracht 

Gecentraliseerde besturing voor digitale flowschakelaars 
in plaats van op iedere lijn, 
wordt niet alleen inspectie-
tijd bespaard: de installatie 
is bovendien eenvoudiger 
en sneller omdat minder 
leidingen nodig zijn. De 
PF3WB-basisplaat is tot 
65 procent lichter dan 
vergelijkbare modellen en 
bespaart bovendien 85 pro-
cent ruimte. Gebruikers 
beschikken over meer flexi-
biliteit met de optie van 
drie verschillende ontwer-
pen van de basisplaat: basis 
(B), recht (C) en aanvoer/
retour (S/R). Daardoor is 

de PF3WB-basisplaat ideaal voor diverse 
industriesectoren. De flowschakelaar draagt 
bij aan extra tijdsbesparing, dankzij een 
drievoudig display dat gelijktijdig het actu-
ele debiet en een instelbaar bereik (hyste-
rese en boven- en onderwaarde) weergeeft. 
Binnen het ingestelde bereik worden deze 
waarden in rood of groen getoond. De flow-
schakelaars zijn compatibel met IO-Link. 
De geïntegreerde temperatuursensor ver-
betert de beschikbaarheid van de machine 
door het voorspellen van het onderhoud 
van het koelwater.             •
SMC Nederland BV
(020) 531 88 88
www.smc.nl

Het aanbod op het Conrad 
Sourcing-platform is uit-
gebreid met twee moderne 
DIN-rail netvoedingen (Pro 
2-serie, 480 of 960 W). 
Een eveneens nieuwe klik-
bare communicatiemodule 
maakt communicatie van 
de voedingen met een SPS 
(PLC) of een IoT-gateway 
mogelijk en zorgt daarmee 
voor een gemakkelijke en 
betrouwbare integratie in de 
betreffende infrastructuur. 
Via de communicatiemo-
dule wisselen de voedingen 
van de serie Pro 2 permanent 

gegevens uit. Momenteel worden gestan-
daardiseerde protocollen zoals IO-Link en 
Modbus RTU gebruikt. In de toekomst zul-
len ook op Ethernet gebaseerde protocollen 
zoals Modbus TCP, MQTT en Ethernet IP 
worden ondersteund. Continue bewaking 
is mogelijk via de bewakingsfuncties van de 
apparaten. In de industrie werkzame elektro-
technici en in de schakelkastbouw gespeci-
aliseerde bedrijven en systeemintegratoren 
kunnen de voedingsoplossingen van de serie 
Pro 2 voor energieoptimalisatie gebruiken 
en daarvoor gegevens zoals stroom-, span-
nings- en vermogenswaarden evalueren en 
analyseren. In de standby-modus kunnen 
voor energiebesparing via de centrale SPS 
(PLC) de decentraal gebruikte stroomvoor-

zieningen in installatieonderdelen via een 
hardware-signaal of buscommando worden 
uitgeschakeld.                •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Moderne DIN-rail netvoedingen

Het aandrijfportfolio van Sigmatek is uit-
gebreid met de FDD 3000-frequentierege-
laar. Asynchrone motoren kunnen hiermee 
nauwkeurig en eenvoudig worden aange-
stuurd. De compacte units zijn verkrijgbaar 
in 8 bouwvormen. De één - of driefasen fre-
quentieregelaars (200/240 VAC of 380/480 
VAC) hebben een vermogensbereik van 0,37 
tot 132 kW. De FDD 3000-frequentierege-
laar zorgt voor een maximale performance in 
open loop vector of sensorless motor control 
(RFC-A). Ook zijn er energiebesparende 
functies beschikbaar voor toepassingen in 
applicaties met pompen en ventilatoren. 
Door de compacte bouwvorm van de fre-

quentieregelaars en de optie om de units 
(tot en met bouwvorm 6) strak tegen elkaar 
aan te monteren kan de beperkte ruimte in 
de besturingskast beter benut worden. De 
frequentieregelaars worden standaard gele-
verd met een geïntegreerd EMC-filter voor 
een industrieel net, klasse A. Met het opti-
oneel extra EMC-filter kunnen de regelaars 
worden gebruikt voor klasse B. Twee Safe 
Torque STO-ingangen (SIL 3/PL e) zorgen 
voor een veilige afschakeling. De compacte 
FDD 3000-frequentieregelaars kunnen wor-
den gebruikt in uiteenlopende applicaties 
voor bijvoorbeeld transportbanden, extru-
ders, ventilatoren en pompen.             •

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

Compacte frequentieregelaar

De nieuwe deelbare EMC-kabelinvoer 
EMC-KEL-DS is gebaseerd op het KEL-U 
systeem van ICOTEK. De EMC-KEL-DS 
garandeert EMC-dichtheid en voorkomt 
tegelijkertijd invloed van afschermings- 
en veldgerelateerde storingen. Het deel-
bare frame maakt het mogelijk om voor-
gemonteerde kabels in te voeren en IP55 
af te dichten. Het gesplitste frame en de 

gesplitste tulen maken het 
doorknippen en opnieuw 
bedraden van voorgemon-
teerde kabels overbodig. 
De EMC-DS systemen 
hebben een dubbele kamer. 
De geopende kabelinvoer 
is in elke kamer voorzien 
van een doorvoeropening. 
De EMC-doorvoer is een 
volledig geleidende kabel-
doorvoer voor het contact 
met de kabelafscherming 
over 360° om lijngerela-
teerde interferentie af te 
leiden. De kabel wordt 
gestript en de gevoelige 
kabelafscherming wordt 

blootgelegd. Het contact wordt gemaakt 
op de EMC-KT doorvoertule en vervol-
gens op het geleidende, gemetalliseerde 
frame. De extra KT-tule geeft een zui-
vere afdichtings- en trekontlasting. Een 
geleidende vlakke dichting is bij de leve-
ring inbegrepen en zorgt voor het contact 
tussen de EMC-kabelinvoer en de gelei-
dende behuizingswand. De nieuwe EMC-
kabelinvoer is verkrijgbaar in drie uitvoe-
ringen en is geschikt voor de standaard 
industriële uitsparing van 112 x 36 mm. 
De EMC-KEL-DS is halogeen- en silico-
nenvrij.               •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

Deelbare EMC-kabelinvoer
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Van het NeON 2 Black-zonnepaneel intro-
duceert LG Electronics een nieuwe versie 
als toevoeging aan de N5-serie. Met deze 
upgrade worden aanzienlijke verbeterin-
gen in de prestaties doorgevoerd zonder 
dat dit ten koste gaat van het compacte 
formaat. De nieuwste versie van het LG 
NeON 2 Black-paneel beschikt over een 
hoger modulevermogen van 355 Wp. Het 
zonnepaneel biedt bovendien een lineaire 

prestatiegarantie van minstens 90,1% na 
25 jaar. Dit is 0,02 procent meer dan de 
vorige versies. Tegelijkertijd is de tempe-
ratuurcoëfficiënt verder verlaagd tot 0,34 
procent per graad Celsius. LG gebruikt 
voor de N5-serie modules monikristal-
lijne N-type cellen, die ervoor zorgen dat 
er meer vermogen kan worden gerealiseerd. 
Deze betere prestaties kunnen op lange ter-
mijn gegarandeerd worden.              •

Compact zonnepaneel gaat minstens 25 jaar mee

De MLX91211 van Melexis 
is een Hall-effect stroomsen-
sor-IC dat in twee varianten 
leverbaar is, voor verschil-

lende kostprijskritische toepassingen. Deze 
variëren van riemaangedreven startgeneratoren 
tot tractie-omvormers voor low-speed elektri-
sche voertuigen en e-scooters, alsmede indus-
triële toepassingen zoals elektrische vorkhef-
trucks en pallettrucks. In combinatie met een 
ferromagnetische kern genereren de niet-intru-
sieve sensoren een analoge uitgangswaarde die 
evenredig is met de stroom die door de kabel of 
de busbar stroomt. Het uitgangssignaal heeft 
een bandbreedte van 40 kHz en de sensor heeft 
een stapresponstijd van minder dan 10 µs. De 
MLX91211LUA-ABT is fabrieksgekalibreerd 

bij drie verschillende temperaturen. De goed-
kopere variant, de MLX91211LUA-ABA, is 
bedoeld voor toepassingen die een geringere 
bandbreedte en een lagere nauwkeurigheid 
vereisen. Beide componenten zijn gekwalifi-
ceerd voor AEC-Q100 Grade 0. Ze functione-
ren bij omgevingstemperaturen van –40 °C tot 
+150 °C, zodat ze geschikt zijn voor iedere plek 
in de auto, ook onder de motorkap.              •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Nauwkeurige stroomsensor

LG Solar
www.lg-solar.com/nl

Met de introductie van een drietal nieuwe 
laadsystemen voor particulieren en bedrijven 
betreedt Fimer de markt voor laadstations 
voor elektrische voertuigen. De speciaal voor 
deze markt ontwikkelde oplossingen bieden 
hoge laadvermogens en uitstekende effici-
ency en flexibiliteit. Voor particuliere toepas-
singen introduceert het bedrijf de FLEXA 
AC-wandbox, een aan de wand of op een paal 
gemonteerd laadstation, dat verkrijgbaar is in 
drie verschillende modellen met elk vier con-
figuratiemogelijkheden (3,7, 7,4, 11 en 22 
kW) en twee opties (contactdoos of kabel). 
De FLEXA-laadunit is verkrijgbaar met een 
enkel laadpunt of met twee laadpunten, 
en is voorzien van LED-verlichting om het 
laadpunt te laten opvallen. Om de openbare 
veiligheid te garanderen, is de laadpaal voor-

zien van interne beveiliging. Voor commerci-
ele installaties, zoals in parkeergarages en bij 
supermarkten, heeft Fimer naast de FLEXA 
AC-wandbox de volgende oplossingen ont-
wikkeld: het FLEXA AC-laadstation en het 
ELECTRA DC-laadstation. Het FLEXA 
AC-laadstation is ideaal voor gebruik in open-
bare ruimten en kan twee voertuigen tegelijk 
met wisselstroom laden. Het ELECTRA 
DC-laadstation, dat geschikt is voor open-
bare parkeerplaatsen en hulpdiensten, is een 
snellader van de volgende generatie voor 
elektrische voertuigen en kan drie voertuigen 
tegelijk laden. Op basis van het aantal voer-
tuigen dat is aangesloten op de gelijkstroom-
aansluitingen, verdeelt het laadstation het 
maximumvermogen dynamisch, en kan een 
elektrisch voertuig (in gelijkstroommodus) 

Laadstations voor elektrische voertuigen

in minder dan een kwartier 
worden geladen.                  •
Fimer
0800 9103
www.fimer.com
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