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Nooit meer leeg 2?  
En ineens lig je dan in een ziekenhuis 
met een rare infectie die alleen met anti-
biotica via een infuus verholpen kan 
worden. Een belevenis die ik alleen ken 
van partners en kinderen, maar nu zelf 
mocht ervaren. En een ervaring was het 
zeker. Niet alleen hoe het toegaat in een 
ziekenhuis, maar ook welke fraaie staal-
tjes techniek en automatisering er van-
daag de dag toegepast worden.

Al snel nadat mij een bed was toebedeeld, 
werd ik gekoppeld aan een moderne 
infuuspomp, een pomp die duidelijk vol 
zat met microcontrollers en sensoren, en 
die op vele manieren ingesteld kon wor-
den. Dit fraaie stukje techniek zorgde er 
voor dat ik mij al vrij snel thuis voelde. 
Dat moet ook wel, want die pomp gaat 
overal met je mee. 

Ondanks het feit dat mijn pomp behoor-
lijk modern was, had hij een opvallende 
manier waarop hij foutmeldingen ken-
baar maakte. Hij greep daarbij terug op 
een communicatievorm die jaren terug 
officieel afgeschaft is. In plaats van sim-
pelweg te piepen of in klare taal te vertel-
len dat er iets aan de hand is, liet mijn 
pomp in morse de wereld weten dat er 
iets aan de hand was. Echt spraakzaam 
was hij niet, want zijn vocabulaire ging 
niet verder dan ... .. ... .. oftewel in ver-
staanbare taal het woord Sisi. Als lief-
hebber van cola snap je daar niets van. 
Ook de handleiding van de pomp die 
ik via mijn IPad van internet plukte, gaf 
geen duidelijkheid. Wel bleef het morse-
vraagstuk mij bezig houden. Zelfs zoda-
nig dat ik de pomp van mijn buurman 
er de schuld van gaf dat die mij midden 
in de nacht wakker hield met zo af en 
toe een irritante piep (of ook wel de let-
ter e in morse). Mijn pomp kon het niet 
zijn, want die had meer te vertellen en 
ook nog een lichtshow. Pas na een uur 
half slapen en waken, werd mij duidelijk 
dat het toch mijn eigen pomp was, maar 
nu met ‘ademnood’. Ik was vergeten om 
na het bezoek aan het kleine kamertje de 
netstekker weer in het apparaat te steken. 
Ook nu was ik wederom slachtoffer van 
de nadelen van accu’s zoals ik dat vorige 
maand ook al schreef op deze plek. Ze 
zijn niet alleen altijd leeg als je ze actief 
nodig hebt, maar ook als je probeert te 
slapen.

Ewout de Ruiter

GMC Instruments Nederland B.V. heeft een nieuwe ver-
tegenwoordiging erbij; Kurth Electronic. Kurth is leveran-
cier van o.a. kabelzoekers, Ethernet performance testers en 
TDR-testers. De kabelzoekers worden toegepast in de elek-
tro en telefonie branche en zijn geschikt voor glasvezel- en 
koper overdracht voor opsporing en identificatie van ader-
paren. De Ethernet performancetesters worden toegepast 
voor inbedrijf name en foutopsporing in LAN netwerken. 
Er wordt o.a. getest op doorgang, onderbreking, kortslui-
ting en aderverdraaiing. Tevens zijn ze geschikt voor PoE, 
PoE+ en PoE++ netwerken voor bepaling van de hoeveel-
heid beschikbare energie binnen een LAN netwerk. TDR 
staat voor Time Domaine Reflectometer en bedoeld voor 
o.a. opsporing, kortsluiting, bepaling van indringend vocht 
in kabels en slechte contacten. Een specifieke eigenschap 
van een TDR-meetinstrument is bepaling van een kabel-

Nieuwe vertegenwoordiging in Nederland 
voor Kurth Electronic

lengte. Dit is met name handig als men wil weten of er nog genoeg kabel op een 
haspel zit voor een project. Dit kan tot een lengte van 14 km. Aan de hand van inge-
voerde kabelparameters kan tot op 30 cm nauwkeurig een open eind of kortsluiting 
gedetecteerd worden.                  •
GMC-Instruments Nederland B.V. 
(0348) 42 11 55, www.gmc-instruments.info

NCAB Group heeft 100 procent van 
de aandelen verworven in PreventPCB 
(gevestigd in Vergiate bij Milaan in Italië). 
PreventPCB is een van de toonaangevende 
PCB-leveranciers in Italië en bedient ook 
klanten in Zwitserland. Prevent bedient 
klanten in het HMLV-segment (High Mix 
Low Volume), met een sterke nadruk op 
kwaliteit en met een eigen laboratorium. 
Het bedrijf heeft 22 medewerkers, waarvan 
12 in Italië en 10 in China. De gecombi-

neerde netto-omzet van PreventPCB en 
NCAB Italië zal ongeveer € 25 miljoen 
bedragen met in totaal 21 werknemers in 
Italië. Er worden synergie verwacht op het 
gebied van koopkracht, betalingsvoorwaar-
den en fabrieksbeheer. De overname wordt 
gefinancierd uit eigen middelen en in con-
tanten. De Italiaanse PCB-markt is een van 
de grootste in Europa, en is in beweging. 
Het is een belangrijk onderdeel van de stra-
tegie van NCAB om actief deel te nemen 

aan de consolidatie van 
de markt. PreventPCB 
is een bedrijf dat NCAB 
al geruime tijd kent en 
een indrukwekkende 
reputatie heeft op het 

gebied van kwaliteit en service. Met deze 
overname zal NCAB een toonaangevende 
leverancier van PCB's worden op de 
Italiaanse en Zwitserse markten, en ontstaat 
een sterke leverancier die hoge kwaliteit met 
grote betrouwbaarheid en marktleidende 
klantenservice combineert. PreventPCB 
zal samengaan met NCAB Italië, dat deel 
uitmaakt van het Europese segment van 
NCAB, en het Prevent China-team zal 
worden opgenomen in het uitgebreide 
fabrieksmanagementteam van NCAB in 
China.            •
NCAB Group Flatfield B.V.
(0344) 622556
www.ncabgroup.com/nl

NCAB Group neemt PreventPCB in Italië over

Een door ABB geproduceerde optische 
sensor is succesvolle gelanceerd aan 
boord van satelliet Hugo van GHGSat, 
dat diensten aanbiedt op het gebied 

ABB-sensor detecteert broeikasgassen vanuit de ruimte
van de detectie van broeikasgassen vanuit de 
ruimte. De sensor kan methaanemissies van-
uit de ruimte in kaart brengen met een reso-
lutie die 100 keer hoger is dan van andere 
sensoren. Waar voorheen alleen grotere regio's 
konden worden onderzocht, maakt de grotere 
granulariteit het nu voor het eerst mogelijk 
om de bron van emissies te identificeren. Nog 
eens negen eenheden zijn momenteel in pro-
ductie bij ABB, en zullen tegen het einde van 
2022 gelanceerd worden. De ruimte biedt de 
ideale locatie om emissies grensoverschrijdend 
te traceren en kwantitatief te rapporteren over 
verbeteringen. De ABB-sensoren zullen waar-
devolle inzichten opleveren die overheden en 
industrieën over de hele wereld in staat zullen 
stellen hun doelstellingen met betrekking tot 

het reduceren van emissies te halen en de nega-
tieve invloed op de opwarming van de aarde te 
verminderen. Met zijn betrokkenheid bij de 
Canadese SCISAT-missie en de Japanse reeks 
GOSAT-satellieten, loopt ABB al meer dan 
twee decennia voorop op het gebied van de 
detectie van broeikasgassen vanuit de ruimte. 
De SCISAT-sensor volgt subtiele veranderin-
gen in de samenstelling van de aardatmosfeer 
op lange termijn. Weerbureaus over de hele 
wereld baseren hun voorspellingen op ABB-
apparatuur die aan boord van de Amerikaanse 
National Oceanographic and Atmospheric 
Administration weersatellieten.                 •
ABB
www.abb.com

http://inrato.com
http://keller-holland.nl
https://inspectora.nl
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Flexibel E&A in 2021;  
nieuwe beurs LabNL

Eind september is het weer zover: Electronics & 
Applications 2021 opent zijn deuren in de Jaarbeurs te 
Utrecht. Nieuw is LabNL, een vakbeurs voor alles rondom 
laboratorium technologie. Dankzij de standaard stands op 
E&A en LabNL zijn de kosten voor exposanten laag, het 
format is flexibel rondom Covid-19 en deelnemers kunnen 
hun deelname kosteloos annuleren voor 1 juni 2021.

Het E&A-concept – het tonen van de complete elektroni-
caketen – blijft onveranderd sterk en maakt de exposanten 
mogelijk om producten, diensten en waarden van bedrijven 
in de industriële elektronica op een efficiënte en flexibele 
manier tastbaarder te maken voor de beursbezoeker. Als de 
omstandigheden rondom de coronapandemie het toela-
ten, biedt de beurs het moment voor zowel exposanten als 
bezoekers om samenwerkingen aan te gaan die oplossingen 
bieden voor maatschappelijke uitdagingen. De aanpak van 
deze E&A-editie past zich aan op de actuele situatie rondom 
de coronasituatie. Dat biedt alle exposanten zekerheid.

Door deze flexibiliteit pakken de andere branches van FHI 
ook de mogelijkheid op om het contact met klanten blijvend 
te versterken. Zo kunnen leden en exposanten van de bran-
che Laboratorium Technologie deelnemen aan de nieuwe 
beurs LabNL die gelijktijdig met E&A wordt gehouden.

LabNL, net als E&A van dinsdag 28 tot en met donderdag 
30 september, toont de nieuwste technologieën, innovaties, 
oplossingen en tools voor het laboratorium. De vakbeurs 
biedt een breed aanbod aan bedrijven, gericht op labinrich-
ting, -apparatuur en verbruiksartikelen tot aan analytische 
en optische instrumenten, chemicaliën, labautomation. Ook 
life science-oplossingen geven acte de présence op LabNL.

https://fhi.nl/eabeurs

Digitalisering is onmisbaar – dat is een van de lessen die 
kan worden getrokken uit de COVID-19-pandemie. Dit 
is van belang voor verschillende sectoren, maar vooral in 
de industriële sector is het belangrijker dan ooit dat in 
digitale technologieën wordt geïnvesteerd. Om erachter 
te komen hoe sterk de Nederlandse industriële bedrij-
ven staan ten opzichte van andere Europese landen in 
de digitale transformatie, gaf Reichelt Elektronik in 
oktober 2020 aan OnePoll de opdracht een onderzoek 
te doen naar de budgetplanning van industriële bedrij-
ven voor 2021. Dit leverde interessante resultaten op te 
midden van een pandemie en de economische gevolgen 
die deze op Europees niveau met zich meebrengt. Naast 
in Nederland werd het onderzoek ook uitgevoerd in 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. 
Investeringen in digitalisering zijn uitermate belangrijk 
in heel Europa. Meer dan driekwart van de Nederlandse 
respondenten gaf aan dat dit een van de topprioriteiten 
is. Voor 43 procent is digitalisering de eerste prioriteit 
voor wat betreft ontwikkeling in 2021, voor 39 procent 
is dit de tweede prioriteit. 47 procent van de deelnemers 
voorziet nieuwe aankopen op dit gebied, terwijl 44 pro-
cent bestaande oplossingen wil uitbreiden en verbeteren. 

Duidelijk is dat er een positief vooruitzicht is voor wat 
betreft de geplande investeringen in 2021 en dat de focus 
ligt op de aankoop van digitale tools door industriële 
bedrijven in Nederland. Daarnaast laat het onderzoek 
ook zien dat Nederland investeert in digitalisering om de 
intensivering van de internationale concurrentie aan te 
kunnen. Zo zien Nederlandse industriële bedrijven dat 
IIoT ze in staat stelt te groeien op het gebied van digi-
tale transformatie. Dit wordt tevens duidelijk in vergelij-
king met andere landen. Nederland ligt bij de planning 
van aankopen op IIoT-gebied met 48 procent boven het 
gemiddelde van 30 procent. Zo zitten Duitse bedrijven 
op 25 procent en Franse op 26 procent. Op het gebied 
van kunstmatige intelligentie is te zien dat IT-managers 
in Nederland de voordelen van AI in een slimme fabriek 
hebben ingezien. In totaal geeft 87 procent aan hier in 
2021 op te willen focussen. Vergeleken met het gemid-
delde van 74 procent van alle respondenten in het onder-
zoek, is Nederland hiermee op de goede weg.                •
Reichelt Elektronik
(085) 208 62 94
www.reichelt.nl

Nederlandse industrie investeert in 
digitale transformatie

In een tijd waarin iedereen, van scho-
lieren tot gepensioneerden, een mobiele 
telefoon heeft, evolueert het gebruik 
van apparaten en hoe ze ons helpen om 
met onze wereld om te gaan, voortdu-
rend. Een applicatie die bijvoorbeeld 
tijdens de Covid-19-pandemie sterk 
in de belangstelling is gekomen, is de 
QR-code. QR-codes (Quick Response-
codes) bestaan uit een matrix van zwarte 
vierkantjes op een witte achtergrond 
die functioneren als scanbare codes. Ze 
kunnen door de meeste smartphone-
camera's worden gelezen en vervolgens 
op het apparaat worden verwerkt. Dit 
scannen en verwerken werkt via een 
camera en aansluitende Reed-Solomon-
foutcorrectie. QR-codes zijn in 1994 
ontstaan, voor gebruik in de Japanse 
auto-industrie. De sterke opkomst van 
QR-codes was in hoge mate gebon-
den aan de technologie van mobiele 
telefoons die voor het scannen werden 

gebruikt. In 2002 werd de eerste mobiele 
telefoon uitgebracht die de mogelijk-
heid bood om QR-codes te scannen 
en te verwerken, en het grote publiek 
kon voor het eerst profiteren van deze 
handige technologie. Eind 2019 wer-
den QR-codes gebruikt in sectoren als 
marketing, productie, onderwijs maar 
ook non-profitorganisaties. In het kader 
van de strijd tegen Covid-19 bleken deze 
codes echter ook unieke functionaliteit 
te kunnen bieden die iedereen helpt om 
veilig te blijven. Een QR-code bestaat 
uit een vierkante zwart/wit-matrix. Dat 
betekent dat een eenmaal aangemaakte 
QR-code niet kan worden gehackt – de 
QR-codetechnologie vormt op zich geen 
veiligheidsrisico. Net als bij elke web-
site of technologie kunnen QR-codes 
echter schadelijk zijn als ze niet afkom-
stig zijn van een vertrouwde aanbieder. 
Gebruikers kunnen zichzelf het beste 
tegen dit soort aanvallen beschermen 

door waakzaam te blijven: wantrouw 
opgeplakte QR-codes, verstrek geen per-
soonlijke of inloggegevens en controleer 
URL's alvorens verder te gaan. Hoewel 
QR-codes al vele jaren bestaan, heeft de 
Covid-19-pandemie duidelijk gemaakt 
hoe nuttig deze technologie in het dage-
lijks leven kan zijn.                                 •
Distrelec BV
(030) 265 01 00
www.distrelec.com

De opkomst van de QR-code

Eerste halfjaar 2021: beurzen 
afgezegd of uitgesteld

B3 industrie heeft begin 2021 
na maanden van voorbereiding 
en langdurige testfase hun vol-
ledig nieuwe website annex 
webshop live gezet. Voor de 
website werd overgegaan naar 
de nieuwste versie van het ope-
rationele platform Wordpress. 
Dit in directe samenspraak 

Nieuwe website/webshop B3 industrie 
 I M 

Messe München reageert vroegtijdig 
op de onzekerheden die het gevolg 
zijn van de pandemie: in nauw over-
leg met adviesraden, exposanten en 
partners heeft het bedrijf besloten 
diverse beurzen te annuleren. Om al 
vroeg te garanderen dat de plannings-
zekerheid bestaat die nodig is om 
evenementen te laten slagen, wordt 
LASER World of PHOTONICS 
2021, 's werelds grootste vakbeurs 
voor fotonische componenten, sys-
temen en toepassingen, uitgesteld 
tot 26...29 april 2022. Terwijl de 
tweejaarlijkse vakbeurs een nieuwe 
datum krijgt, wordt het wetenschap-
pelijke World of Photonics Congress 
op de oorspronkelijke datum gehou-

den (20...24 juni 2021), maar dan als 
een online evenement. Automatica 
Sprint, de compacte zelfstandige 
'dochter' van Automatica, vindt 
plaats in juni. Het nieuwe format 
vermindert de hoeveelheid werk 
die nodig is in de aanloop naar de 
beurs en zorgt zo voor de nodige 
flexibiliteit op het gebied van plan-
ning in deze virusgeplaagde tijden. 
Automatica Sprint is opgezet als een 
persoonlijk en een digitaal evene-
ment, waardoor de haalbaarheid van 
het nieuwe formaat wordt gegaran-
deerd, wat er ook gebeurt.              •
Messe München
https://messe-muenchen.de/

met de webshop welke nu opereert onder de nieuwste versie van 
Woocommerce. Wij nodigen u dan ook uit om eens een kijkje 
te nemen op onze nieuwe website annex webshop.
Wellicht dat sommige bezoekers het ‘wire-frame’ en de lay-
out van onze webshop herkennen! Dat was nu ook precies 
de bedoeling qua herkenning, maar het fundament ervan 
is ‘geheid’ volledig nieuw opgezet. Deze keuze is door ons 
gemaakt om klaar te zijn voor de toekomstige wensen van 
de industriële afnemer die eenvoudig wil kunnen inlog-
gen en daarna met de juiste condities snel, betrouwbaar én 
SSL-secured een bestelling wil plaatsen. Onze bestaande- en 
nieuwe klanten kunnen bij iedere bestelling een praktische 
attentie tegemoet zien.                •
Voor meer informatie: 
www.b3industrie.nl 
of bel 0416 - 69 56 00



-TOTAAL   •   NUMMER 2 - 2021 5

 enieuws KORT NIEUWS

De standaard productcatalogus van Keller 
bestrijkt de meeste toepassingsgebieden voor 
drukmeettechniek. Er zijn echter vaak grote 
voordelen verbonden aan het optimaliseren 
van druksensoren, specifiek voor gebruik 
en integratie in complete systemen op een 
hoger niveau. Het modulaire productont-
werp van Keller biedt een grote flexibiliteit 
en maakt het mogelijk om klantspecifieke 
aanpassingen door te voeren zonder hoge 
kosten te veroorzaken - zelfs voor kleine 
series. 
www.keller-holland.nl

Met de Elektra Awards belicht Electronics 
Weekly het beste dat de elektronica-industrie 
wereldwijd te bieden heeft. Ondanks de 
uitdagingen van 2020 gaan de Awards nu 
door als een gratis virtueel evenement op 25 
maart 2021. Powerbox heeft twee producten 
op de shortlist van de Power System Product 
of the Year-prijs: de Powerbox OFI600A12-
voeding en de OFI600A12, een gecertifi-
ceerd platform voor een nieuwe generatie 
voedingen voor immersed applicaties.
www.prbx.com

Distrelec heeft een strategisch leverancier-
spartnerschap met XP Power gesloten. 
Distrelec is een geautoriseerde distributeur 
voor voedingsapparatuur van toonaange-
vende topmerken, terwijl XP Power een 
breed assortiment stroomproducten uit 
één bron biedt met onder andere AC/
DC-voedingen, DC/DC-converters, 
hoogspannings-AC/DC-voedingen en 
hoogspannings-DC/DC-converters. 
www.distrelec.nl

Opgericht in 1946 in het Zwitserse Morges 
ontleent LEMO zijn naam aan de oprichter 
van het bedrijf, de grootvader van de huidige 
CEO, ingenieur Léon Mouttet. Van origine 
fabrikant van contacten in edele en zeldzame 
metalen, zette het bedrijf in 1957 een grote 
stap voorwaarts met de uitvinding van de 
zelfvergrendelende push/pull-connector. 
In 2021 bestaat het bedrijf 75 jaar; zie de 
verjaardagsvideo op 
https://youtu.be/4hS4GKSMBxk

Althen Sensors & Controls breidt zijn activi-
teiten uit met een strategische overname van 
Metesco Nederland BV. Althen krijgt met de 
toevoeging van Metesco toegang tot een heel 
nieuw marktsegment, namelijk de verhuur 
van sensoren, meetsystemen en draagbare 
meet- en data-aquisitieapparatuur. Daarnaast 
bieden de kalibratiefaciliteiten bij Metesco 
mogelijkheden voor de bestaande klanten 
van Althen Sensors & Controls. 
www.althencontrols.com/nl

CNRood, leverancier van test- en meetop-
lossingen, heeft een distributieovereenkomst 
met NI aangekondigd om klanten te helpen 
op het gebied van onderzoek, ontwikkeling 
of analyse van verschillende technologieën. 
Door de samenwerking kunnen CNRood 
en NI passende softwaregerelateerde syste-
men leveren die ingenieurs en ondernemin-
gen nodig hebben om nieuwe technologieën 
te ontwikkelen of bedrijfsprocessen te 
bewaken. 
www.cnrood.com

De steeds verdere miniaturisatie van elektronische componenten in 
de industrie vereist een nieuwe beeldvormende techniek op nanome-
terschaal. De Delftse onderzoeker Gerard Verbiest heeft samen met 
ASML een eerste proof-of-concept methode ontwikkeld die nu verder 
wordt uitgewerkt. De methode gebruikt hetzelfde principe als medi-
sche echoscopie, maar dan op veel kleinere schaal. De bestaande niet-
destructieve technieken om nano-elektronica in beeld te brengen, 
zoals licht- en elektronenmicroscopie, zijn niet nauwkeurig genoeg 
of zijn niet toepasbaar voor dieper liggende structuren. Een bekende 
3D-techniek op macroschaal is ultrageluid. Het voordeel is daarbij 
dat het voor elk sample werkt. Ultrageluid is daarmee een hele goede 
manier om de 3D-structuur van een niet-transparant sample op een 
niet-destructieve manier in kaart te brengen. Desondanks bestond 
er nog geen ultrageluid-technologie op nanoschaal. De resolutie van 
ultrasound imaging wordt immers sterk bepaald door de golflengte 
van het gebruikte geluid, en die ligt typisch in de buurt van een mil-
limeter. Om dit te verbeteren werd ultrageluid al eerder geïntegreerd 
in een zogenoemde Atomic Force Microscope (AFM). AFM is een 
techniek waarmee heel precies met een minuscule naald oppervlakken 
kunnen worden afgetast en in kaart gebracht. Dit heeft als voordeel 
dat niet de golflengte maar de grootte van de tip van de AFM de 
resolutie bepaalt. Maar helaas is bij de tot nu toe gebruikte frequen-
ties (1...10 MHz) de respons van de AFM klein en onduidelijk. De 
frequentie van het gebruikte geluid moest dus opgevoerd tot in het 
GHz-bereik, en dat is wat hier is gedaan. Deze frequentie is gerea-

Ultrageluid als beeldvormende techniek

Ten gevolge van de COVID-19-pandemie 
en de daarmee gepaard gaande reisbeperkin-
gen heeft Schurter GmbH een eigen EMC-
meetstation ingericht om klanten optimaal 
te kunnen ondersteunen met metingen 
tijdens de ontwikkeling van een product. 
De EMC-specialisten van Schurter in 

Endingen, Duitsland, kunnen nu in eigen 
beheer alle noodzakelijke tests en inspecties 
uitvoeren in het nieuwe en volledig uitge-
ruste EMC-meetstation. Als de emissiewaar-
den boven de grenswaarden liggen, is er een 
breed scala aan filters beschikbaar. Indien 
nodig worden de componenten aangepast 
aan de eisen. De tests worden uitgevoerd 
conform de geldende normen en vastgelegd 
in een testrapport. Dit rapport kan als basis 
dienen voor de CE-conformiteitsverklaring. 
Op verzoek biedt Schurter een on-site sto-
ringsonderdrukkings-service op elektrische 
apparatuur met behulp van mobiele meet-
instrumenten. Het bedrijf biedt een mobiele 
meetservice met alle apparatuur die nodig 
is om geleide emissies te onderzoeken. Op 

EMC-meetstation bij Schurter

deze manier kunnen ter plaatse verschillende 
conformiteitstests worden uitgevoerd op de sys-
temen of apparatuur, bij de fabrikant of op de 
locatie de apparatuur in bedrijf is.                 •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

liseerd met foto-akoestiek. Door gebruik te maken van het 
foto-akoestisch effect kunnen extreem korte geluidspulsjes 
worden gegenereerd. Deze techniek wordt nu geïntegreerd 
in een AFM. Met de tip van de AFM kan het signaal worden 
gefocusseerd. De nieuwe methode is vooral interessant voor 
de nano-elektronica. Wanneer men in de toekomst nog klei-
nere chips met nog kleinere patronen wil maken, dan moet 
deze stap worden gezet, bijvoorbeeld om twee laagjes met 
nanometerprecisie op elkaar te leggen.                •
TU Delft
www.tudelft.nl

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

http://sigmacontrol.eu
http://helmholz-benelux.eu
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De behoefte aan apparaten die kunnen praten en audio kunnen weergeven zal de komende tijd aanzienlijk 

groeien. Een apparaat dat tegen je praat is namelijk veelal veel gebruikersvriendelijker dan een apparaat 

met een ingewikkelde menustructuur en vage licht en geluidsignalen. Epson heeft om aan die behoefte 

te kunnen voldoen een microcontroller ontwikkeld met een zelfstandig audiogedeelte dat meldingen kan 

verzorgen zonder de processor te belasten. 

Met slimme software voor het gesproken woord 

Microcontroller leert spreken 

raten worden steeds intelligenter, maar ook vaak complexer in gebruik. Microcontrollers 
die in staat zijn om woorden en zinnen te vormen om individuele tekst uit te kunnen 
spreken, kunnen hier ondersteuning bieden. 
De toenemende digitalisering en het gemak van gebruikers dragen ook bij aan een groter 
toepassingsgebied voor apparaten met stembegeleiding en audioweergave. Deze toepas-
singsgebieden beperken zich niet tot wit- en bruingoed, maar zijn zeer divers in hun 
diversiteit. Spraakuitvoer zou bijvoorbeeld ook de gebruikersinterface bij uitstek kun-
nen zijn in speelgoed, in veel industriële toepassingen zoals gebouwautomatisering of in 
liften, in gezondheids- en fitnessapparatuur of als alarmfunctie in machines of controle-
systemen in winkelcomplexen. Eenrichtingsverkeer is meestal voldoende voor dergelijke 
toepassingen. In tegenstelling tot bidirectionele spraakcommunicatie, zoals de virtuele 
assistent van uw smartphone of intelligente televisies zijn de hardware- en softwarekos-
ten aanzienlijk lager. Er is in ieder geval geen complexe infrastructuur nodig met een 
verbinding met internet voor spraakevaluatie en spraakgeneratie in de cloud.

Een Risk-processor met spraak
De Epsons S1C31D50 en S1C31D51 zijn microcontrollers met speciaal ontwikkelde 
hardware die geluiden kunnen reproduceren via een luidspreker of een zoemer. Dit 
maakt ze met name geschikt voor toepassingen met spraak- en audio-output, van privé 
tot industriële omgevingen.
Beide bestaan uit een single-chip arm Cortex-M0+-microcontroller die veel gebruikt 
wordt voor van smart home/home elektronica, maar ook in industriële toepassingen, 
gezondheids- en fitnessapparatuur of besturings- en alarmsystemen. Aan deze Risk-
processor is een extra hardwareprocessor toegevoegd die de combinatie in staat stelt om 
gesproken tekst en andere vormen van audio tegelijkertijd via twee afzonderlijke kanalen 

Moderne huiselektronica met geïntegreerde spraakuitvoer die een visuele 
weergave vervangt of aanvult is niet alleen iets voor slechtzienden. Het is 
een extra functie die voor iedereen een toegevoegde waarde kan hebben. 
Wat te denken van een koffiezetter die u letterlijk vraagt om het water bij 
te vullen of u in klare taal vertelt dat de koffie klaar is. Elektrische appa-

Afbeelding 1. Het inwendige van de microcontroller die kan praten.
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naar buiten te sturen (afbeelding 1). De audio kan via een 
zoemer worden weergegeven, maar beter is het om een 
aparte versterker en een luidspreker toe te passen voor een 
betere audiokwaliteit. Voor die laatste mogelijkheid moet 
de S1C31D51 gebruikt worden.
Omdat voor de audio een aparte hardwareprocessor wordt 
ingezet, wordt er geen processortijd van de Risk-processor 
gevraagd. Deze is daarom ook volledig beschikbaar voor 
andere taken tijdens het afspeelprocessen van de audio.

Tekst- en taalbestanden
In het verleden werd het vereiste taalbestand, zelfs voor 
de goedkopere applicaties, gegenereerd door deze in elke 
gewenste taal uit te spreken. Hiervoor moest er een studio 
en een verteller worden ingeschakeld voor het maken van 
de opnames of moest er een eigen opnamestudio worden 
opgezet. Al met al een dure en tijdrovende oplossing.
Om de ontwikkelingstijd en -kosten voor producten met 
unidirectionele spraakuitvoer te verminderen, heeft Epson 
de Esper2 Voice Data Creation Tool ontwikkeld. Dit is een 
pc-gebaseerde ontwikkelomgeving die kan worden gebruikt 
om audiobestanden van hoge kwaliteit te genereren.

Esper2 kan geschreven tekst omzetten in gesproken tekst. 
Hiervoor analyseert de tool de teksten in termen van zins-
bouw en woordpositie om de juiste uitspraak en accentu-
ering van lettergrepen en woorden samen met een opge-
slagen en zeer uitgebreid woordenboek af te leiden. Het 
resultaat zijn hoogwaardige computergegenereerde audio-
bestanden die nauwelijks verschillen van het gesproken 
woord van een echt persoon. De uitspraak van woorden 
die niet in het woordenboek zijn opgeslagen of een speci-
ale nadruk hebben, bijvoorbeeld productnamen, kan door 
de ontwikkelaar worden aangepast met de geïntegreerde 
bewerkingsfunctie.
De tool is momenteel beschikbaar voor twaalf talen 
(Amerikaans Engels, Amerikaans Spaans, Canadees Frans, 
Brits Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans, 
Chinees, Japans en Koreaans). 
Belangrijk om te weten is het feit dat de tool geen vertaal-
functie heeft. Dit betekent dat de tekst beschikbaar moet 
zijn in de gewenste taal. 
In elke taal wordt de tekst uitgesproken met een vrouwen-
stem. De spraaksnelheid en toonhoogte zijn variabel instel-
baar om ook hier de taalspecifieke kenmerken te kunnen 
instellen.

Bestaande spraak- en audiobestanden (WAV, 16 kHz 
bemonsteringsfrequentie, monoformaat) kunnen ook wor-
den gebruikt. Om dit te doen, importeert de ontwikkelaar 
de bestaande WAV-bestanden in de ontwikkelomgeving. 
Hier worden deze vervolgens eenvoudig gekoppeld aan de 
door Esper2 gegenereerde bestanden waarna het resultaat 
weggeschreven kan worden in de ROM van de microcon-
troller (afbeelding 2).
Epson blijft werken aan het maken van eenvoudige gelui-
den en een bibliotheek die kan worden gebruikt om spraak- 
en audiobestanden van hoge kwaliteit te creëren in gang-
bare eenheden zoals valuta, gewichten en vergelijkbare 
formaten. De reeds gedefinieerde zinnen kunnen ook als 

Excel-bestand in CSV-formaat worden geëxporteerd voor 
verdere verwerking.

Voorkom verlies van spraakkwaliteit
De Esper2 Voice Creation Tool gebruikt de eigen codec-
indeling van Epson, Epson Own Voice (EOV), om de 
bestandsgrootte te verkleinen voor effectieve overdracht of 
opslag. Vergeleken met de standaard Adaptive Differential 
Pulse Code Modulation (ADPCM) -compressie, kan EOV 
de bestandsgrootte met een kwart tot tweederde verkleinen. 
Desalniettemin behaalt de spraakoverdracht een hoge kwa-
liteit van 16, 24, 32 of 40 Kbit/s.

Het .eov-bestand (opslag van spraak- en audiogegevens) 
bestaat meestal uit een opzoektabel en de audiogege-
vens. Als dezelfde ID is toegewezen aan een zin met een 
bepaalde betekenis in de verschillende talen, kan deze zin 
heel gemakkelijk in meerdere talen worden afgespeeld door 
altijd dezelfde ID op te roepen in de opzoektabel voor de 
verschillende talen. Dit geeft de ontwikkelaars die hierbij 
betrokken zijn een goed overzicht, vooral als er veel ver-
schillende zinnen in verschillende talen moeten worden 
uitgevoerd.
De geheugenruimte kan verder worden verkleind door een 
conventionele schuine streep (/) in te voegen in basis- of 
repetitieve formuleringen, bijvoorbeeld bij het specificeren 
van temperaturen. De Esper2 Voice Creation Tool begrijpt 
deze en rangschikt en verbindt automatisch alle tekstfor-
muleringen, bijvoorbeeld:

  ID-nummer 1: "De temperatuur / is 38 °C."
  ID-nummer 2: "De temperatuur / is 39 °C."
  ID-nummer 3: "De temperatuur / is 40 °C."

De spraakgegevens die in dit geselecteerde voorbeeld wor-
den gegenereerd, zijn: "De temperatuur" "is 38 °C", "is 39 
°C", "is 40 °C".

Speel tekst en audio tegelijkertijd
De uitvoer vindt plaats met behulp van eenvoudige bedie-
ningsfuncties: Esper2 kent een nummer (ID) toe aan alle 
gegenereerde spraak- en audiogegevens. Dit nummer (ID) 
wordt in een register van de hardwareprocessor geschreven. 
Dit betekent dat er geen code aangemaakt hoeft te worden 
om de geluidsbestanden te koppelen. Zodra het afspelen 
van het geluid is begonnen, zijn er geen CPU-bronnen 
nodig, zodat de CPU zonder beperking beschikbaar is voor 
andere taken, zelfs tijdens de audio-uitvoer of gewoon in de 
slaapstand worden gezet.

Het audiogedeelte kan tekst en audio tegelijkertijd afspe-
len. Het bijzondere eraan: als er bijvoorbeeld naast tekst 
ook achtergrondmuziek wordt afgespeeld, kunnen de res-
pectieve volumeniveaus onafhankelijk van elkaar worden 
geregeld. De achtergrondmuziek kan bijvoorbeeld zachter 
zijn wanneer de spraakuitvoer begint.
Aan de hardwarezijde wordt een verandering in toonhoogte 
(hoog/laag) en spraaksnelheid doorgevoerd. De spraaksnel-
heid kan worden geregeld in stappen van vijf procent van 
75 tot 125 procent.

Ontwikkelingsbord 
De S1C31D50 en S1C31D51 zijn in verschillende uitvoe-
ringen, behuizingen en aantal aansluitpennen leverbaar 
(afbeelding 3). Meer informatie daarover is te vinden in de 
zeer uitgebreide datasheet en gebruikershandleiding. Voor 
geïnteresseerde ontwikkelaars is het S5U1C31D50T1200 
Evaluation Board beschikbaar voor het testen van de 
spraakuitvoer. Bij aflevering van het bord is er al uitge-
breide testsoftware in verschillende talen geïnstalleerd. 
Met DIP-schakelaars wordt hier de gewenste taal gekozen.
Om uw eigen zinnen te maken, hoeft u alleen de Esper2-
software te installeren. Nadat u de tool met succes heeft 
geïnstalleerd, kunt u uw eigen zinnen definiëren, deze 
naar wens wijzigen en, indien nodig, uploaden naar het 
overeenkomstige evaluatiebord.                                   •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Microcontroller leert spreken' 

www.rutronik.com

Auteur David Werthwein, Rutronik

Afbeelding 2. De software voor het omzetten van geschreven tekst naar gesproken taal.

Afbeelding 3. Eén van 
de uitvoeringen van de 
microcontroller.
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Recom breidt zijn portfolio uit met een in Europa ontworpen en geproduceerde, 
zeer efficiënte, basisplaatgekoelde serie voedingen: de RACM1200-V-reeks. 

Het nieuwe koelen: compacte 
1200W-voeding is basisplaatgekoeld

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

mm groot en kunnen 1000 W continu leveren met een 
op 80°C gehouden basisplaat. 1200 W is beschikbaar 
gedurende maximaal tien seconden (of continu bij 
koeling met een luchtstroom). De ingang is universeel 
(85..264 VAC). De met dip-switches instelbare uitgan-
gen zijn beschikbaar voor nominaal 24 en 48 VDC; 36 
VDC is binnenkort leverbaar. De efficiëntie bedraagt 
95% piek. De voeding heeft een geïsoleerde 5 V/1 
A-hulpvoeding van het 'altijd-aan'-type, alsmede een 
instelbare 5...12 V/1 A systeemventilator-uitgang. Alle 
uitgangen zijn geïsoleerd ten opzichte van aarde (tot 2 

kVAC) voor PoE-toepassingen. De voedingen hebben 
veiligheidscertificaten voor industriële, ITE- en medi-
sche toepassingen met 2 x MOPP-isolatie en lage lek-
stroom voor BF-toepassingen. De producten voldoen 
ook aan de Ecodesign-eisen voor standby-verliezen en 
aan de grenswaarden voor uitgestraalde en geleide 'Class 
B'-emissies.                     •
RECOM Power GmbH
+43 7612 883 25 700
www.recom-power.com

Deze compacte AC/DC-converters met één 
enkele uitgang zijn slechts 228 x 96,2 x 40 

Of het nu gaat om een industriële omge-
ving, een laboratorium of de klantenser-
vice: reparaties aan smartphones, laptops 
en HF-apparaten moeten deskundig, zorg-
vuldig en met gevoel worden uitgevoerd. 
Het gereedschap van de servicemedewer-
ker vormt een belangrijke factor bij het 
slagen van professionele reparaties. Het 
reparatiestation TPS-900 van Toolcraft, 
opgenomen in het aanbod van Conrad 
Electronic, is uitermate geschikt voor der-
gelijke soldeerwerkzaamheden. Het veel-
zijdige reparatiestation TPS-900 bestaat 
uit een microsoldeerbout, heteluchtbla-
zer, desoldeerbout, soldeerpincet en een 
vacuümpipet voor het positioneren van 
componenten. Het kan daarmee optimaal 
worden aangepast aan de behoeften van 

laboratorium en industrie. Het is mogelijk 
drie hulpmiddelen tegelijk te gebruiken. 
Bij uiterst nauwkeurige reparaties kan de 
gebruiker eenvoudig omschakelen tussen 
solderen en desolderen. Het is mogelijk 
om reparatiestation TPS-900 aan te slui-
ten op een PC en daar de bedrijfsparame-
ters in te stellen. De parameters van ieder 
kanaal waarvan de temperatuur afzonder-
lijk is in te stellen (soldeerbout, desoldeer-
pistool, soldeerpincet en heteluchtblazer), 
kunnen gemakkelijk softwarematig via 
USB- of RS-232-interface naar het station 
worden gestuurd. De kern van reparatie-
station TPS-900 is de netvoeding met een 
vermogen van 900 W. Deze is ontworpen 
voor continu gebruik in productie en voor 
snel opwarmen tot maximaal 500 °C. Het 

reparatiestation gaat bij onderbreking van 
de werkzaamheden automatisch in de 
slaapstand.               •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Reparatiestation voor de werkplaats Embedded  
gezichtsherkenning
De nieuwe versie van het OKAO Vision-
gezichtsherkenningspakket van Omron 
Electronic Components Europe biedt zeer 
nauwkeurige deep-learning gezichtsherken-
ning. Ontwikkelaars kunnen OKAO Vision 
flexibel inzetten op een embedded hardware-
platform van hun keuze. De nieuwe deep 
learning-bibliotheken van OKAO Vision Face 
Recognition V9.0 zijn gericht op toepassingen 
die een hoge mate van betrouwbaarheid ver-
eisen onder verschillende omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij slechte verlichting of wanneer 
het gezicht onder verschillende hoeken wordt 
waargenomen. Deze toepassingen omvatten 
beveiliging en toegangscontrole, tijd- en aan-
wezigheidsmonitoring, inlog-/weksystemen 
en automatische scherpstelling en belichting 
in camera's. Een mogelijke toepassing is het 
monitoren van de aanwezigheid op bijeenkom-
sten en het traceren van contacten. Automotive 
toepassingen omvatten bestuurdersherkenning 
om functies zoals stoelverstelling te regelen. De 
nieuwe bibliotheken voor gezichtsherkenning 
behalen uitstekende evaluatieresultaten met 
verschillende huidtinten en gezichtsgroottes, 
met een extreem laag foutenpercentage tot een 
beeldformaat van slechts 40 pixels. Het com-
plete OKAO Vision Face Recognition V9.0-
pakket bevat modulaire bibliotheken die een 
verscheidenheid aan detectiemogelijkheden 
bieden, waaronder schatting van de gelaatsuit-
drukking, leeftijd en geslacht, en fotografische 
beeldverbetering inclusief rode-ogenreductie 
en dergelijke.                 •

Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

http://b3industrie.nl
http://teleradio.nl
http://www.recom-power.com
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De ultra-wideband alles-in-één 5G referen-
tie-antenne van ATXX is geoptimaliseerd 
voor alle 5G-banden en frequenties van 600 
MHz tot 6 GHz, met een bijpassende reflec-
tiedemping van ten minste S11 = –10dB 
(VSWR = 2). De nieuwe antenne bestrijkt 

alle 5G-frequenties inclusief 3G/4G-
frequenties. De toepassing is geschikt voor 
5G-demosystemen en referentieopstellingen 
en voor het testen van multi-antenne-appli-
caties. Het innovatieve ontwerp is voorzien 
van een aangepaste quasi-fractale antenne-
structuur met een geoptimaliseerde kant-
en-klare antenne-opstelling. Hiermee kan 
een vrijwel uniforme antenneversterking en 
een hoge antenne-efficiëntie over het gehele 
frequentiebereik worden bereikt. In de com-
municatietechniek is antenne-aanpassing 
vereist. De meeste breedbandantennes wor-
den echter slechts gedeeltelijk of helemaal 
niet aangepast, wat problemen veroorzaakt 
in de 5G-toepassing of leidt tot ongewenste 

antenneverliezen. Niet correct aangepaste 
antennes reflecteren het zendvermogen 
terug naar de zender, wat storende effecten 
veroorzaakt of eventueel ook het zendver-
mogen sterk reduceert en zo het systeembe-
reik extreem beperkt. Dit betekent verlies van 
radiobereik, lagere datasnelheid, hoger energie-
verbruik en vertragingen. De nieuwe ATXX-
breedbandantenne vermijdt al deze problemen 
en maakt een optimaal gebruik mogelijk voor 
5G-systemen en vele andere draadloze toepas-
singen van 600 MHz tot 6 GHz.                   •
Atlantik Elektronik Benelux
(0162) 383 070
www.atxx.nl

Breedbandige 5G-antenne1- of 2-assige  
inclinometer
De XB-inclinometer van Seika is onder-
gebracht in een RVS-behuizing, heeft 
beschermingsklasse IP68 en is bedoeld 
voor onderwatertoepassingen tot maxi-
maal 1000 meter diep. Hij is verkrijgbaar 
in zowel 1- als 2-assige uitvoering met 
verschillende uitgangsopties: 4…20 mA, 
0…5 V of RS485. Ook is voorzien in scha-
keluitgangen voor signalering. Er zijn ook 
actief temperatuurgecompenseerde uitvoe-
ringen leverbaar, waarbij elke temperatuur-
verandering meteen wordt gecorrigeerd 
met behulp van een PT100. De robuuste 
RVS-opnemer is bij uitstek geschikt voor 
de (zee)scheepvaart, baggerindustrie, kra-
nen en hoogwerkers, vrachtwagens enzo-
voort. Speciaal voor offshore-, bagger- en 
duikbedrijven is er een uitvoering met een 
Subconn-onderwaterconnector. Deze kan 
bij een eventuele kabelbreuk eenvoudig 
worden losgekoppeld (ook onder water). 
De standaarduitvoering is voorzien van 
een RVS PG9-wartel. In de behuizing kan 
een inclinometer samen met een versnel-
lingsopnemer worden gemonteerd, voor 
toepassingen waar men zowel de inclinatie 
als de versnelling in dezelfde richting wil 
bewaken.               •

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

DC-aardlekbewaking
Aardlekbewaking is een essentieel veilig-
heidsonderdeel in bijvoorbeeld publiek 
toegankelijke EV-laadsystemen. De aard-
lekschakelaar (Ground Fault Circuit 
Interruptor) spreekt aan als een gebruiker 
contact maakt met een stroomvoerend deel 
van een installatie. De stroommeetspoel 
meet een lekstroom naar aarde en genereert 
indien nodig een signaal dat de applicatie 
volledig afschakelt. De XFWULDC100T-
EUGFCI-A van XFMRS voorziet deze 
stroommeetfunctie in de applicatie. De 
spoel is ontwikkeld als veiligheidscom-
ponent voor de EV-markt, maar kan ook 
worden toegepast in bijvoorbeeld medi-
sche applicaties. De zelfinductie bedraagt 
190...310 mH bij een DC-weerstand van 
2,5...3,5 Ω.               •

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

http://moxa.com
http://prokorment.nl
http://lemo.com/contact
http://www.recom-power.com
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Drie dagen informatie over industriële netwerken

Van 23 t/m 25 maart 2021 vinden de Industrial 

Ethernet Online kennisdagen plaats. Dit jaar 

niet één maar drie dagen vol met lezingen over 

datacommunicatie in de industrie. Lezingen die 

u vanuit uw eigen bureaustoel thuis of op het 

werk kunt volgen.

Industrial 
Ethernet 2021 

Industrial Ethernet 2021 is dit jaar een driedaags online 
evenement met interactieve webinars over de nieuwste 
ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van indus-
triële communicatie. Specialisten vanuit de industrie, 
maar ook de wetenschap zullen u bijpraten over de stand 
van zaken op dit moment.
Het programma bevat maar liefst 15 webinars. Thema's 
die je kunt verwachten zijn onder andere Industrial 
Internet of Things, Smart Industry, Big Data, Predictive 
Maintenance, procesoptimalisatie, netwerken, IT/OT 
integratie, availability en (Cyber) Security.
Het evenement wordt georganiseerd door FHI en PI 
Nederland en is voor iedereen gratis te volgen. Op de 
website van het evenement kunt u zich aanmelden en aan-
geven welke webinars u graag wilt volgen.
Op het moment dat we dit schrijven, is nog niet het 
complete programma rond. Wel is al duidelijk dat een 
tweetal lezingen gaat over Single Pair Ethernet. Marcel 
Tuit van Weidmüller Benelux stelt u de vragen waarom 
we moeten overstappen naar Single Pair Ethernet en wat 
deze nieuwe technologie u mogelijk kan brengen. Niek 
Bessels van Harting bespreekt vervolgens met u het Single 
Pair Ethernet-ecosysteem. Alle benodigde componenten 
van de halfgeleiders, de filter- en transformatorcompo-
nenten, de connectoren en bekabelingsoplossingen wor-
den beschreven om u een goed overzicht te geven van het 
complete SPE-ecosysteem en hoe dit past bij de ontwik-
keling van nieuwe apparaten en IIoT-oplossingen.
Single Pair Ethernet is een ontwikkeling die relatief 
nieuw is. Echt nieuw is 5G. Stefan Barten en Edward van 
Langemeen van Modelec gaan daarop in. Ze laten zien 
wat de ontwikkelingen zijn en hoe SmartRoaming werkt 

met 5G. We hebben het dan over mobiele, flexibel inzetbare verbindingen. De betrouw-
baarheid en de kwaliteit hiervan sluiten steeds minder aan op de verwachtingen. Het 
initieel online brengen van systemen in het veld kost veel tijd en ergernis als je daar 
onvoldoende dekking hebt. Zij behandelen een aantal voorbeelden, die wat hun betreft 
tot het verleden behoren, want met SmartRoaming gaat de betrouwbaarheid naar een 
next level (afbeelding 1).

Uit de praktijk
Bart Pape van Helmholz Benelux verzorgt op het Industrial Ethernet event een presenta-
tie over hoe verbindt u machines en installaties onderling, en in bedrijfsnetwerken? Bijna 
dagelijks worden hij en zijn team geconfronteerd met ethernet-problemen die ontstaan 
bij het integreren van machines en installaties in bedrijfsnetwerken en het onderling 
koppelen van machines en installaties.

Afbeelding 1. SmartRoaming zorgt er voor dat de kans op een stabile verbinding vele 
malen groter is.
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Bart vertelde ons het volgende: “Onze experts worden tijdens netwerk-inter-
venties regelmatig geconfronteerd met netwerken die lukraak zijn aangeslo-
ten. Nieuwe machines en installaties worden allemaal gekoppeld aan het 
bestaande bedrijfsnetwerk, zonder vooropgezet plan. Beperkt overleg met de 
IT-afdeling voorkomt weliswaar dat er dubbele IP-adressen gebruikt worden, 
maar daar blijft het vaak bij. Het aldus opgebouwde netwerk is een 'plat' 
layer 2 netwerk waarin alles aan alles is gekoppeld en de netwerkbelasting 
niet alleen groot is, maar vooral ook onvoorspelbaar ”, aldus Bart Pape.
Volgens Bart is veel van de problematiek bij industriële ethernet terug te voe-
ren op het netwerkverkeer. PI-international, de wereldwijde organisatie die de 
standaarden omtrent PROFINET beheert en ontwikkelt, raadt een maximale 
netwerkbelasting aan van 20%. Dit lijkt laag, maar geeft u wel de garantie 
dat het berichtenverkeer binnen het netwerk te allen tijde goed afgehandeld 
wordt. Bij kleine netwerken is de grens van 20% veelal geen probleem, maar 
bij een netwerk waar letterlijk alles met alles verbonden is, wordt dat een 
uitdaging. Niet alleen ontstaat er op een gegeven moment een overbelas-
ting aan dataverkeer van PROFINET-deelnemers, maar kan een printer, een 
IP-camera of zelfs een medewerker die in een verloren moment een YouTube-
filmpje bekijkt voor een echte overbelasting van het netwerk zorgen. 

Grote ‘platte’ netwerken zoals we die in de bureau-omgeving tegen komen, 
moeten we dus voorkomen. Evenzo moeten we voorkomen dat er onver-
wachte pieken in het netwerkverkeer voorkomen. Bij PROFINET is in 
principe exact bekend wat de netwerkbelasting is. De netwerkdeelnemers 
wisselen immer constant dezelfde data uit zoals de actuele temperatuur, de 
stand van een as, de snelheid van een motor, etc. Hierdoor is exact te bepa-
len wanneer de grens van 20% benaderd wordt. Komt de grens in zicht, dan 
wordt het tijd om te gaan kijken naar segmentering van het netwerk. We 
hebben het dan over het toepassen van routers en couplers om afzonderlijke 
netwerken te maken die toch op de één of andere manier met elkaar kunnen 
communiceren. Bij een coupler gaat dat om data die op byte-niveau overge-
dragen wordt. U moet dit zien als netwerk 1 die een bepaalde waarde in een 
register van de coupler schrijft waarna netwerk 2 deze waarde ophaalt voor 
verdere verwerking. 

Heel anders werkt een router met firewall. Deze moet u zien als een regisseur 
die bepaalt welke netwerkdeelnemers uit het ene netwerk mogen commu-
niceren met netwerkdeelnemers uit het andere netwerk en welke berichten 
van het ene netwerk naar het andere netwerk overgedragen mogen worden. 
De router is dus bepalend en dient vooraf goed geconfigureerd te worden, 
iets dat met een coupler niet nodig is. Hier moet alleen de software van de 
besturingscomputers aangepast worden om het overdragen van data moge-
lijk te maken.

Wall IE
Een apparaat dat speciaal gemaakt is voor het scheiden van netwerken is de 
WALL IE van Helmholz (afbeelding 2). Deze is op verschillende manieren 
inzetbaar. De NAT-bedrijfsmodus dient voor het doorsturen van het data-
verkeer tussen verschillende netwerken waarbij hij de IP-adressen omzet. 
Problemen met dubbele IP-adressen voorkomt hij. Tegelijkertijd kan hij als 
pakketfilter werken om de toegang tot het achterliggende netwerk te beper-
ken. In de bridge-mode fungeert WALL IE als een Layer 2-switch. In tegen-
stelling tot normale switches is pakketfiltering in deze bedrijfsmodus echter 
ook mogelijk. Dit betekent dat de beperking van de toegang tot afzonderlijke 
delen van uw netwerk kan worden bereikt zonder dat hiervoor verschillende 
netwerken moeten worden gebruikt.

Afbeelding 2. WALL IE is bedoeld om netwerken te segmenteren. Afbeelding 3. WALL IE als brug.

WALL IE beschermt het netwerk als een firewall ook 
tegen ongeautoriseerde toegang. Dankzij de indivi-
duele configuratie kan de firewall eenvoudig worden 
aangepast aan de eisen van het betreffende netwerk.  
(afbeelding 3).

De functionaliteit van de WALL IE:
  Bridge-functie voor identieke IP-adresbereiken
  NAT (Basic NAT, SNAT, NAPT en port forwar-

ding)
  Toegangsbeperking door pakketfilters: IPV4-

adressen, protocol (TCP/UDP), poorten, MAC-
adressen

  Vermindering van de netwerkbelasting door het 
filteren van broadcast- en multi-cast-berichten

  Snelle en eenvoudige configuratie via een webin-
terface

  Statische routes naar andere netwerken
  Rapportage van gebeurtenissen naar een Syslog-

server
  Import en export van de configuratie
  DHCP-server (LAN) / DHCP-client (WAN)
  Gebruikersadministratie
  Industrie-compatibel ontwerp voor montage op 

een DIN-rail
  Integratie van machinenetwerken in het hogere 

installatienetwerk

Ter overweging
Als machinebouwer kun je nog zo'n mooie machine 
maken, als die aangesloten moet worden op een net-
werk dat al overbelast is, dan is dat vragen om pro-
blemen. Veelal spreekt de machinebouwer met zijn 
klanten af dat de netwerkvoorziening voor de klant 
is, maar als de machine niet goed functioneert omdat 
het netwerk van de klant niet toereikend is, dan krijgt 
veelal de machine de schuld. Met de juiste apparatuur 
om het netwerk van de machine en dat van de klant 
te scheiden, kan in ieder geval aangetoond worden 
dat het probleem niet bij de machine zit. Als machi-
nebouwer ben je dan aantoonbaar ingedekt.

Tot slot
De genoemde lezingen zijn slechts een beperkte 
opsomming van het programma. Ga naar de website 
van het evenement voor de actuele informatie, als-
mede om u aan te melden om deel te nemen.          •
Voor meer informatie: 
www.fhi.nl/industrialethernet
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Enkele jaren geleden schreven we over het voornemen van de telecomproviders om het 
2G-netwerk uit te schakelen. Bij T-Mobile gaan op 1 juni 2021 de zenders nu ook echt uit de 
lucht. KPN geeft vooralsnog 2025 aan. Vodafone houdt 2G in de lucht als back-up voor spraak, 
maar CSD-data wordt wel uitgeschakeld. Uitfasering van het GSM-datanetwerk (CSD) heeft 
gevolgen voor een behoorlijk aantal (ook grote) datanetwerken voor M2M-gebruik. 

Afscheid en verwelkoming van  
remote access-technologie

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

Opvolger 5G
Waar het één ophoudt te bestaan, volgt vaak een 
nieuwe technologie. Zo ook hier: 5G. Nog niet 
volledig dekkend, maar dit verandert snel. Laten 
we trouwens 4G+ ook niet vergeten. Net wat 
meer bandbreedte en stabieler bij grote aantallen 
gebruikers op één zendmast. Waarom 5G? In eerste 
instantie omdat dit veel meer bandbreedte biedt. 
Zoveel bandbreedte dat nauwelijks te bedenken is 
of dit nodig is voor M2M. Een hogere uploadsnel-
heid zien wij wel als zinvol. Net als een bijzonder 
lage latency.

Kansen
De systeembeschikbaarheid is met een bekabeld 
netwerk altijd hoger dan bij een mobiel datanet-
werk van een provider. Mobiele netwerken bieden 
anderzijds maximale flexibiliteit om connectivi-
teit te verzorgen. Overal en altijd mogelijk. Dat 
is onmogelijk voor een bekabelde infrastructuur 
vanwege de aanlegkosten. Gezien de behoefte aan 
meer en meer data, biedt mobiele communicatie 
een geweldige oplossing. Het is nu aan de fabri-
kanten om de benodigde 4G/5G-routers te opti-
maliseren voor deze databehoefte. Hoe kunnen wij 
u daarbij helpen?

Beheer
Wanneer het gebruik van mobiele routers toeneemt, 
moeten deze ook beheerd worden. Een goed manage-
ment-tool helpt met het beheer van al deze routers. Dat 
kan bijvoorbeeld op basis van een betaalde cloud-dienst 
waarmee moeiteloos beheer mogelijk wordt. Dezelfde 
managementomgeving kan ook op een eigen server of 
cloud worden geïnstalleerd. Veilige VPN-verbindingen 
worden zo geconfigureerd, gebruikersprofielen en rech-
ten aangemaakt. Tijdelijke verbinding voor toegang van 
derden voor service? Geen probleem. De beheersappli-
catie is schaalbaar naar behoefte. Alleen monitoren of 
volledig beheer.

App-gebaseerd
Een industriële router ontwikkelen en fabriceren is 
niet het moeilijkst. De software (operating system en 
besturing) bepalen hoe de gebruiker de router ervaart. 
Dat is dan ook wat ons erg tevreden maakt. Onze 
routers worden in dit opzicht erg positief beoordeeld. 
“Een fijne gebruikersinterface. Geweldig dat we zelf 
apps kunnen maken en installeren”. Is dit volledig 
nieuw? Nee, maar nu gaat het verder dan een paar 
regels code. IIoT in a box, noemen wij het. Zo uit de 
doos te gebruiken, maar net zo goed als maatwerk-
oplossing in te zetten. Vooruitgang.

Smart Roaming
Eén van de te installeren apps is Smart Roaming. 
Meestal functioneert de automatische netwerkse-
lectie prima, maar niet altijd. Zelfs een totaal ver-
bindingsverlies kan voorkomen. Smart Roaming is 
een technologie die actief de verbinding bewaakt op 
basis van instelbare parameters. Inmiddels hebben 
we met partners deze functie getest. Het resultaat? 
Een door de klanten aangegeven onverwacht goed 
resultaat en grote tevredenheid. Waarom? Omdat 
verlies van connectiviteit in verlies van data resul-
teert, met alle problemen en kosten van dien. 

Conclusie
5G wordt langzaam maar zeker de standaard voor 
mobiele datacommunicatie binnen de industriële en 
procesautomatisering, verkeer en vervoer en beveili-
ging. Onze fabrikanten verbeteren hun oplossingen 
op basis van ervaringen van gebruikers. Onze ken-
nis en ervaring gebruiken wij om u te adviseren en 
antwoorden te geven op uw vragen. Wij helpen u 
graag.                •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

Met ASi-5 kunnen applicaties met aan-
gedreven rollen in zowel 24-V- als 
48-V-uitvoering worden gerealiseerd, 
waarbij men tegelijkertijd profiteert van 
de kenmerkende voordelen van ASi: een-
voudige installatie, grote mate van flexibi-
liteit en lage kosten. De integrale oplos-
sing voor de 48-V-aandrijftechniek zorgt 

voor een efficiënte energieverdeling in 
48-V-AUX-systemen, en bestaat uit: ASi-
5-motormodules voor specifieke fabrikan-
ten of aandrijvingen. Hiermee kunnen 
48-VDC-motoren zonder extra control-
ler direct via ASi worden aangestuurd en 
door middel van de bekende priktech-
niek worden gevoed; grijze 48-V-AUX-

profielkabel voor een eenvoudige, flexibele 
en voordelige energieverdeling. De kabel 
is geschikt voor 20 A bij 48 VDC. Om ver-
warring te voorkomen in installaties met 
zowel 24 V als 48 V, is de 48-V-kabel in 
ASi-installaties grijs gekleurd. Daardoor 
verschilt de kabel optisch van de zwarte 
24-V-AUX-profielkabel; een 48-V/24-V-

spanningsomvormer in drie uitvoeringen. 
Hiermee kunnen de meest uiteenlopende 
24V-sensoren en -actuatoren eenvoudig 
in een 48-V-applicatie worden geïnte-
greerd. ASi-modules met en zonder M12-
aansluiting en externe componenten met 
M12-aansluiting kunnen eenvoudig op 
elke gewenste locatie worden gevoed. 
Dankzij de priktechniek kunnen overal in 
de opstelling aftakkingen van 24 V tot 1 
A worden gerealiseerd. Er hoeft niet door 
de gehele installatie een aparte zwarte pro-
fielkabel te worden getrokken om slechts 
enkele modules met 24 V te voeden.      •

Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.de

Bedradingsoplossing voor 48V-aandrijftechniek

ADVERTORIAL

http://b3industrie.nl
http://maptools.nl
http://modelec.nl
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De Sitrans FCT070 is een digitale mul-
tiparameter-transmitter voor de coriolis-
massaflowmeters van Siemens. De Sitrans 
FCT070 is geschikt voor alle coriolis-meet-
buizen uit het Siemens-programma, onge-
achte de afmetingen. Dankzij de Digitale 
Sensor Link vindt de dataoverdracht tus-

sen de meetbuizen en de 
Sitrans FCT070 digitaal, 
real-time en zonder enige 
vorm van dataverlies plaats. 
Omdat er geen aparte trans-
mitter in het veld nodig 
is, kunnen installatie en 
inbedrijfname snel en kos-
tenefficiënt plaatsvinden. 
Dankzij de Sitrans FCT070 
kan de Siemens Coriolis-
massaflowmeter naadloos 
in Simatic TIA-Portal en 
Simatic PCS7 worden 
geïntegreerd. Met name de 
integratie in de TIA Portal 
is uniek dankzij de Sitrans 

Library voor TIA-Portal. In deze biblio-
theek, die Siemens kosteloos ter beschikking 
stelt, zijn kant-en-klare functiebouwstenen 
voor de PLC, Faceplates en voor de visuali-
satie in WinCC beschikbaar. Hiermee heeft 
de gebruiker in real-time volledig toegang 
tot alle proces- en diagnostische data van de 
Coriolis-massaflowmeters. Buiten dit heeft 
de gebruiker, dankzij de Faceplates, ook vol-
ledige toegang tot alle parameters van het 
instrument waardoor een volledige transpa-
rantie van het instrument in het automati-
seringssysteem is gewaarborgd.             •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Transmitter voor coriolis-massaflowmeters

Veel toepassingen vragen 
om een aandrijving met 
een centrale opening om 
bijvoorbeeld licht, kabels 
of componenten doorheen 
te kunnen leiden. Goede 
voorbeelden zijn toepassin-
gen in de optica en fotonica 
voor systemen voor laser-
geleiding, maar ook in de 
automatisering en robotica. 
Aandrijfspecialist Faulhaber 
heeft dit probleem aange-
pakt en een volledig nieuwe 
oplossing ontworpen, spe-
ciaal voor toepassingen die 
vragen om grote openingen: 
de ringmotor DM66200H. 
Dit is een stappenmotor 
met een totale diameter van 

66 mm en een royale holle as met een bin-
nendiameter van 40 mm. De ringmotor is 
24 mm dik, bij een gewicht van slechts 218 
gram. Hierdoor is er maar weinig inbouw-
ruimte nodig voor deze compacte aandrij-
ving en is hij eenvoudig te monteren. De 
rotor met de opening drijft het mechaniek 
rond de opening direct aan, zonder trans-
missie. Dit voorkomt mechanische speling, 
die zou moeten worden gecompenseerd. De 
ringmotor is gebaseerd op de bewezen stap-
penmotor-technologie van Faulhaber. De 
meerpolige tweefasemotor met permanente 
magneet levert 200 stappen per omwente-
ling. Met een hoge resolutie van 1,8° in 
volledige-stapmodus kan hij zeer nauwkeu-
rige positioneringen uitvoeren bij een open 
regelkring. De motor haalt een dynamisch 
koppel tot 200 mNm en kan navenant 
zware lasten verplaatsen. Het maximale sta-

tische koppel bedraagt 307 mNm. De motor 
kan een toerental bereiken van 2000 rpm. 
Voor veel toepassingen levert deze compacte 
directe aandrijving hiermee het perfecte 
evenwicht tussen toerental en koppel.          •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

Ringmotor

In de WE-SPXO-serie brengt Würth 
Elektronik nog meer kwartsoscillatoren op 
de markt. De toevoegingen aan het pro-
gramma omvatten een nieuw ontwerp met 
LVDS- of LVPECL-uitgangssignaal, als-
mede een reeks 32,768-kHz-oscillatoren. 
Hoewel de hermetisch gesloten oscilla-
toren al uitstekend gespecificeerd waren 
voor een breed scala aan industriële toe-
passingen, zijn de nieuwkomers nog tem-
peratuurstabieler en ook nauwkeuriger 
geoptimaliseerd voor specifieke vereisten. 
De oscillatoren met LVDS- of LVPECL-
uitgang en frequenties van 100 tot 156,25 
MHz (de modellen IQXO-618-18, IQXO-
618-33, IQXO-623 en IQXO-624) zijn 
ontworpen voor toepassingen met hogere 

datasnelheden: Gigabit Ethernet, Fibre 
Channel, PCI Express en SONET/SDH. 
De WE-SPXO-oscillatoren – nu verkrijg-
baar met differentieel LVDS- of LVPECL-
uitgangssignaal – bieden verbeterde jitter-
prestaties en hogere ruisimmuniteit van 
het uitgangssignaal. Het temperatuur-
bereik van –40 °C tot +105 °C overtreft 
ook de gangbare normen. Met de nieuwe 
32,768-kHz-oscillatoren (de modellen 
CFPS-102, CFPS-104, CFPS-107, CFPS-
109, IQXO-402 en IQXO-404) biedt 
Würth Elektronik ontwerpers een alterna-
tief voor horloge-kristallen. Verkrijgbaar 
in drie behuizingen (3,2×2,5 mm, 2,5×2,0 
mm en 2,0×1,6 mm) zijn deze oscillatoren 
zeer robuust met een maximaal tempera-

tuurbereik van –40 °C tot 
+125 °C en een stabiliteit 
tot ±25 ppm.                    •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Robuuste klokgeneratoren

Sensoren hoeven niet voor alle toepassingen 
extreem nauwkeurig te zijn. Een hoge stabi-
liteit is echter voor alle applicaties belangrijk. 
De digitale Keller-druksensor uit de 33 X-serie 

kend. De low-cost versies zijn dus iets minder 
nauwkeurig dan de ‘paradepaardjes’, maar zijn 
nog altijd uiterst stabiel en vooral voordeliger 
in aanschaf. Hiermee wordt het gat tussen 
low-cost analoge sensoren en high-end digitale 
sensoren gedicht. Alle digitale sensoren zijn 
compatibel met de Keller-telemetriesystemen 
en dus met de IoT-toepassingen zoals binnen 
eigen Keller Kolibri-cloud.               •
Keller Nederland
(0182) 399 840
www.keller-holland.nl

Low-cost digitale sensoren
en de niveausensor uit de 36 
XW-serie hebben beide bij-
voorbeeld een nauwkeurig-
heid van 0,05% (Total Error 
Band). Van deze twee uiterst 
nauwkeurige sensoren is nu 
ook een eveneens digitale 
low-cost variant ontwikkeld; 
de combinatie van ‘normaal’ 
nauwkeurig (Total Error 
Band nog steeds 0,25%) en 
een hoge stabiliteit is voor veel 
toepassingen meer dan toerei-

http://micro-epsilon.com/opto
http://modelec.nl
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M16-connectoren 
De perfecte oplossing voor toepassingen die veel contacten vereisen

Sinds de eerste toepassingen in de audio-industrie meer dan 50 jaar geleden is de M16-connector –de eerste connector 

die door binder werd geproduceerd– niet meer weg te denken als connectoroplossing voor een grote verscheidenheid aan 

indoor toepassingen. Dankzij voortdurende ontwikkeling en verfijning is de M16-connector inmiddels de ideale oplossing 

voor ontwerpers die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, al dan niet EMI-afgeschermde robuuste connector met 

schroefvergrendeling die plaats kan bieden aan maar liefst 24 contacten.

M16-connectoren zijn oorspronkelijk ontworpen om 
te voldoen aan de eisen die het Duitse normalisatie-
instituut, het Deutsches Institut für Normung (DIN) 
had vastgelegd in de norm voor ronde connectoren 
voor analoge audiosignalen. Deze connectoren zijn 
jarenlang in vele audiotoepassingen gebruikt en staan 
bij de consument bekend als DIN-connectoren.

Veel contacten en tot IP68-beschermd
“Ofschoon ze nog steeds verkrijgbaar zijn in de 
oorspronkelijke, niet-afgeschermde IP40 DIN-
uitvoeringen, staan de nieuwste M16-connectoren 
ver af van de eerste audioversies”, zegt Sascha 
Döbel, die bij binder productmanager is voor M16-
connectorsystemen. “Op basis van vragen uit de 
markt naar een lagere contactweerstand, een hoger 
aantal polen en verbeterde beschermingsniveaus, zijn 
de huidige M16-connectoren geschikt voor 2 tot 24 
contacten. Ze zijn voornamelijk ondergebracht in 
metalen behuizingen, met of zonder afscherming 
tegen elektromechanische interferentie (EMI) en 
bieden in bepaalde versies bescherming tegen bin-
nendringen van stof en vocht tot aan IP67- of IP68-
bescherminsgraad.”

De connectoren zijn breed toepasbaar omdat ze 
in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn. Ze 
kunnen als rechte of haakse connector aan de kabel 
worden gemonteerd door middel van solderen, met 
schroef- of met krimpaansluiting. Er zijn ook aan-

voldoen in aangesloten toestand aan de eisen voor bescher-
mingsklasse IP68 en bieden zelfs onder extreme buitenom-
standigheden maximale betrouwbaarheid.

Gegevensoverdracht tot 10 Gbits/s 
Een van de nieuwste toevoegingen aan het M16-aanbod van 
binder is een X-gecodeerde connector die de datasnelheden 
kan verwerken die tegenwoordig worden gevraagd door sens-
orgebaseerde geautomatiseerde productiefaciliteiten. De data-
transmissiesnelheid kan oplopen tot een indrukwekkende 10 
Gbits/s.
Door de combinatie van een hoog aantal pinnen met de com-
pacte afmetingen van 18,5 mm nominale diameter en 60 mm 
lengte vormen M16-connectoren een uitstekend alternatief 
voor duurdere connectorsystemen. Speciale korte versies en 
rechthoekige versies met een hoogte van slechts 37mm zorgen 
er voor dat de M16 ook kan worden gebruikt in toepassingen 
waar de ruimte erg krap is.

M16-connectoren zijn geschikt voor kabels met een diame-
ter van 4,0 tot 10 mm, zijn gespecificeerd voor een nominale 
spanning van 250 V en stroomsterktes tot 7 A (bij 40ºC), 
en zijn bestand tegen een piekspanning tot 1500 V. Met de 
toenemende eisen van machine- en apparatenbouwers op het 
gebied van EMI-afscherming schrijven zij tegenwoordig afge-
schermde kabelsystemen voor, die zijn voorzien van connec-
toren met goede afschermingseigenschappen. Voor optimale 
resultaten is 360º afscherming vereist. Dat kan worden bereikt 
met geïntegreerde afschermingsringen, die een hoge demping 
bieden over een groot frequentiebereik.
Sascha Döbel vat de ontwikkelingen in het M16-productaanbod 
van binder als volgt samen: “Bij binder zien we de populari-
teit van ons uitgebreide assortiment M16-connectoren voort-
durend toenemen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
schijnbaar eindeloze mogelijkheden tegen, in vergelijking met 
andere connectorsystemen, relatief lage kosten. Het succes is 
ook af te lezen uit de enorme uitbreiding van het toepassings-
gebied, van de bescheiden microfoonaansluiting uit de jaren 
60 van de vorige eeuw tot de nieuwste connectoroplossingen 
voor communicatie- en beveiligingssystemen waar we vandaag 
de dag allemaal mee te maken hebben.”            •
www.binder-connector.nl
info@binder-connector.nl
(023) 574 70 46

gegoten kabels beschikbaar. De mogelijkheden bij panel-
mount connectoren zijn eveneens zeer uitgebreid met 
standaard front- en achterwandmontage voor soldeercup-
versies en frontmontage voor versies met dompelsoldeer-
contacten of uitvoeringen die zijn voorzien van flex-PCB’s.

Deze connectorvorm heeft er mede door de voordelen van 
een robuust ontwerp met een goede bestendigheid tegen 
omgevingsinvloeden voor gezorgd dat de M16 op grote 
schaal wordt gebruikt in instrumentatie, meetapparatuur 
en sensoren, waar er behoefte is aan meer contacten dan 
er worden geboden door M8- en M12-sensorconnectoren. 
Andere toepassingen zijn pneumatische besturingen, gas- 
en drukmeting, draaimomentsensoren en toerenregelaars.

Toepassing bij de uitrol van 5G
De nieuwste toepassingen voor M16-connectoren liggen 
onder meer bij de uitrol van 5G-netwerken. Binder heeft 
voor speciale outdoor installaties ASIG-conforme connec-
toren ontworpen met een hoge IP-beschermingsgraad. De 
AISG (Antenna Interface Standards Group) stelt normen 
vast voor de regeling en monitoring van antenne-appara-
tuur in de draadloze industrie.
De series 423 en 723 M16-connectoren van binder zijn 
bijvoorbeeld verkrijgbaar in 8-pins DIN-varianten, waar-
van vier tot vijf contacten worden gebruikt. De produc-
ten voldoen aan AISG C485 norm en zijn verkrijgbaar 
als mannelijke en vrouwelijke afgeschermde connectoren 
voor zowel kabel- als paneelmontage. De connectoren, die 
kunnen worden gebruikt voor alle draadloze netwerken, 

De X-gecodeerde M16-connectoren kunnen 
datatransmissiesnelheden tot 10 Gbits/s aan.

De M16-connectoren zijn breed toepasbaar omdat ze 
in veel verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn.
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

In het portfolio van Concens is een 
nieuwe generatie intelligente actuatoren 
onder de naam ICON opgenomen. Deze 
lineaire actuatoren zijn gebaseerd op de 
bestaande CON35-, CON50- en CON60-
uitvoeringen en kenmerken zich door 

een geïntegreerde controller, compatibili-
teit met Modbus RTU en een intelligente 
bescherming van zowel de actuator zelf als 
de toepassing. ICON staat voor Intelligent, 
Connected, Open Protocol en New 
Paradigm. Hiermee beschrijft Concens alle 
belangrijke eigenschappen van de nieuwe 
generatie intelligente inline actuatoren. Op 
basis van de verschillende eigenschappen 
zijn de inline actuatoren bijzonder veelzijdig 
inzetbaar. Daarbij kunnen diverse klantspe-
cifieke wensen worden geïntegreerd, zoals 
aansluitbrackets of speciale kabels en con-
nectoren. Hiermee kan de gebruiker flexibel 

Intelligente actuatoren
kiezen voor een actuator die exact is afge-
stemd op zijn behoeften in alle industri-
ele omgevingen waar via Modbus RTU 
wordt gecommuniceerd. Daarbij zijn de 
plug&play ICON's vrij programmeerbaar 
en met de gebruikersvriendelijke software 
eenvoudig en snel te installeren. Er kun-
nen maximaal 128 ICON's worden aan-
gesloten met behulp van de 'connection 
interface box'. Afhankelijk van het model 
is deze geschikt voor een synchrone of 
individuele werking. Ook beschikken de 
ICON's over intelligente bewakingsfunc-
ties. Zo beschermt de actuator zichzelf 

tegen overstroom en de applicatie door mid-
del van een interne slagbeperking.                  •
Rotero Holland BV
(0348) 495 150
www.rotero.com

Verplaatsings- en afstandsmetingen bij 
sterk reflecterende oppervlakken zijn een 
uitdaging voor conventionele lasersen-
soren, omdat deze eigenlijk zijn ontwor-
pen voor diffuse reflectie. De optoNCDT 
1750DR is echter bedoeld voor opper-
vlakken zoals reflecterende kunststoffen, 
spiegelglas en gepolijste metalen. Hij meet 
op basis van directe reflectie bij een zoda-
nige uitlijning dat de invalshoek gelijk is 

aan de reflectiehoek. Speciale evaluatie-
algoritmen compenseren voor fel gere-
flecteerd strooilicht. Bovendien voert de 
sensor realtime oppervlaktecompensatie 
uit (belichtingsregeling). Dit compen-
seert fluctuerende reflectiviteit en gene-
reert stabiele meetwaarden met een hoge 
nauwkeurigheid. Extra veiligheidsmaatre-
gelen zijn niet nodig aangezien het uitge-
zonden laservermogen maximaal 390 µW 

Afstands- en verplaatsingsmeting bij reflecterende oppervlakken
bedraagt. De lasersensor kan worden 
bediend via een intuïtieve webinterface. 
Vanwege de selecteerbare instellingen 
en evaluatiemogelijkheden is de sensor 
ideaal voor dynamische industriële toe-
passingen.                      •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Waterstofatomen zijn extreem klein. 
Hierdoor zijn ze in staat om door te dringen 
in vaste materialen. Dit proces noemt men 
diffunderen. Ongeacht de dikte van een 
meetcel zal de waterstof uiteindelijk binnen-
dringen. Dit zal in de loop der tijd zorgen 
voor afwijkingen of zelfs complete uitval. 
Standaard drukopnemers zijn daarom niet 

geschikt voor het meten van waterstofdruk. 
De ATM-druksensor van STS biedt een 
oplossing voor dit probleem. Standaard is 
deze piezo-resistieve sensor gemaakt van 
RVS316L, titanium of Hastelloy; voor 
waterstoftoepassingen is het membraan ech-
ter voorzien van een dun goudlaagje (ca. 
1 µm). De waterstofatomen kunnen dit 
goudlaagje namelijk niet passeren en dus de 
betrouwbaarheid van de meting niet aantas-
ten. Goud heeft namelijk een permeabiliteit 
die 10.000 keer lager is dan die van RVS en 
zorgt zodoende voor een veel betere bescher-
ming tegen diffunderen. De standaard-pro-
cesaansluiting is G1/2” buitendraad met vol-
ledig vlak membraan (flush). De opnemer 
is onder andere leverbaar met ATEX-keur 
voor intrinsiek veilige toepassingen. Analoge 
en digitale uitgangen zijn mogelijk, evenals 

Waterstof-drukopnemer
IP68-uitvoeringen. Toepassingsgebieden 
zijn waterstoftankstations, motoren, pro-
cesindustrie enzovoort.                           •

De robuuste en duurzame UAT-620-EUR 
van Amprobe is ontwikkeld voor het nauw-
keurig lokaliseren van ondergrondse nuts-
voorzieningen. Het instrument is inzetbaar 
voor het opsporen en volgen van zowel 
spanningvoerende als spanningsloze kabels 
en metalen leidingen in diverse toepassin-
gen. De intuïtieve zender kiest automatisch 
de juiste zoekfunctie op basis van het aan-
gesloten accessoire en heeft instelbare fre-

quenties van 8 tot 33 kHz. De UAT-620-
EUR geeft een nauwkeurige dieptemeting 
tot 6 meter of detecteert en traceert onder-
grondse nutsvoorzieningen tot zelfs 30 
meter diep. De UAT-620-EUR-set bevat 
tevens een signaalstroomtang voor het 
doorgeven van een signaal in situaties wan-
neer het niet mogelijk is om elektrisch con-
tact met de kabel te maken. Voor toepas-
singen waarbij aardfouten moeten worden 
opgespoord, vormt het optionele A-Frame-
accessoire een oplossing. Met behulp van 
de UAT-600-TE zender wijst dit A-Frame 
aan waar een metalen geleider van de kabel 
(ofwel een mantel of een metalen geleider 
van de draad) de grond raakt; het accessoire 
kan ook andere fouten van geleiders naar 
aarde opsporen, zoals beschadigingen aan 
pijpleidingen.              •
Technisch Handels- en 
Adviesbureau Vandentempel BV
(038) 444 90 09
www.vandentempel.nl

Grondkabelzoeker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dankzij het hybride ontwerp van de M12-
A-connectoren van Binder worden zowel 
voedings- als signaallijnen aangesloten via 
één enkele kabel. De veelzijdigheid en flexi-
biliteit van de nieuwe hybride connectoren 
maakt ze ideaal voor industriële toepassin-

gen. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in 
de buitenlucht. Naast sensoren, actuato-
ren en camerasystemen gaat het ook om 
motoren, drivers en besturingssystemen. 
De eerste beschikbare versies hebben negen 
contacten: twee vergulde voedingscontac-
ten voor maximaal 12 A bij 63 V en zeven 
vergulde signaalcontacten voor maximaal 
0,5 A bij 12,5 V. De voedingscontacten 
worden ingestoken in een kabelconnec-
tor van in vorm gegoten polyurethaan. Ze 
hebben een stroomgeleidende oppervlakte 
van 0,75 mm2 (AWG 18). De signaalcon-
tacten hebben een oppervlakte van 0,14 
mm2 (AWG 26). De nieuwe connectoren 

worden standaard geleverd met kabels van 
2 of 5 meter, maar kunnen ook worden 
besteld met andere kabellengtes. De con-
nector is specifiek ontworpen voor veel-
eisende toepassingen in de openlucht. In 
aangesloten toestand bieden de connecto-
ren een bescherming conform IP67. Het 
temperatuurbereik is –25 °C tot +85 °C. 
De schroefverbinding van de M12x1-draad 
is standaard vervaardigd van roestvrij staal, 
maar er is ook een plastic versie leverbaar.  •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

M12-A-connector met voedings- en signaalcontacten WLAN-adapters

Met de compacte WLAN-adapters Wifi-C 
en Wifi-Pro van Sigmatek is efficiënte 
draadloze CPU-communicatie mogelijk. 
Met behulp van de adapters kan de net-
werkkabel eenvoudig worden vervangen. 
Automatisering kan dus economisch wor-
den geïntegreerd in het bestaande interne 
IT-systeem – ook als er geen bedrade infra-
structuur beschikbaar is. Een bijkomend 
voordeel is een eenvoudige, handige online 
verbinding voor onderhoud. De adapters 
werken in de 2,4-GHz-frequentieband en 
kunnen wereldwijd zonder beperkingen 
worden gebruikt. De plug&play Wifi-C 
adapter fungeert als client. De Wifi-Pro 
adapter kan worden geconfigureerd als 
client of access point. Wifi-C kan eenvou-
dig worden aangesloten op elke bestaande 
infrastructuur met een draadloze router. 
Door verbinding te maken via de router 
met een laptop, zijn alle servicefuncties 
beschikbaar – uiteraard met de gebruike-
lijke transmissiebeveiliging en specifiek 
wachtwoord. Bij Wifi-Pro kan men instel-
len of deze wordt gebruikt als client, zoals 
bij de Wifi-C, of als access point. Bij deze 
laatste is er geen extra netwerk nodig om 
een verbinding te maken tussen de bestu-
ring en de laptop, evenals tablet of smart-
phone. Beide varianten ondersteunen de 
USB A-interface.              •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

http://b3industrie.nl
http://helukabel.nl
http://lemo.nl
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Hoogwaardige passieve componenten van 
KOA bij Farnell
Farnell heeft zijn marktleidende portfo-
lio van passieve componenten versterkt 
met het volledige assortiment van KOA 
Europe GmbH (KOA), dat ongeveer 2400 
productreeksen omvat. KOA is een toon-
aangevende fabrikant van passieve com-
ponenten, gespecialiseerd in dikke-film 
en dunne-film weerstanden voor kritische 
toepassingen zoals industrie, automotive, 
lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie 
en medische markten. Het gehele assor-
timent passieve componenten van KOA 
is nu bij Farnell uit voorraad leverbaar in 
geheel Europa.              •

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

Het leveringsprogramma van B3 Industrie 
van industriële voedingen van het merk 
Wöhrle is uitgebreid met de tweefase-voe-
dingen Z2405 en de Z2410. Deze vervan-
gen de types ZPNW2405 en ZPNW2410. 
Deze nieuwe generatie DINRail-
voedingen wordt gekenmerkt door een 
geringe breedte, waardoor veel inbouw-
ruimte bespaard wordt. De afmetingen 
van de Z2405 bedragen 40 x 124 x 117 
mm, en van de Z2410 60 x 124 x 117 mm 
(BHD). Het brede ingangsspanningsbereik 
van 180...550 VAC maakt deze industriële 
voedingen bij uitstek geschikt voor pro-
cesomgevingen waar de netspanning ten 
gevolge van variabele belastingen kan fluc-
tueren. De uitgangsspanning bedraagt 24 

VDC bij een nominale uitgangsstroom van 
5 A resp. 10 A. De interne elektronica is 
speciaal gecoat, waardoor deze voedingen 
ook geschikt zijn voor toepassing in ruwe/
agressieve productie-omgevingen. Deze 
voedingen zijn uitgerust met een normaal-
open ‘DC-OK’ relaiscontact. Met dit digi-
tale signaal wordt aan de installatie door-
gegeven dat de 24VDC-voeding correct in 
bedrijf is. Het bedrijfstemperatuurbereik 
van deze nieuwe generatie loopt van –30 
°C tot +70 °C.                •
B3 Industrie
(0416) 695 600
www.b3industrie.nl

Industriële voedingen

Meerkanaals  
weegconcept
Bij Smart Industry draait alles om onder-
linge connectiviteit – meerdere meet-/regel-
instrumenten die dankzij deze connectiviteit 
als één enkele besturing functioneren. Het 
Omega-concept van Penko biedt precies dat: 
nauwkeurige en snelle weeginstrumentatie 
met een hoge resolutie. Dit systeem maakt 
de bewaking van snel veranderende gewich-
ten mogelijk en filteren ongewenste neven-
effecten uit zodat dynamische toepassingen 
optimaal gecontroleerd kunnen worden. 
Het Omega-systeem beschikt per rack met 
maximaal 16 weegeenheden over een eigen 
vrij programmeerbare besturing (PLC). Per 
systeem kunnen maximaal acht racks wor-
den gekoppeld, resulterend in maximaal 128 
weeg-/meetsystemen als één besturing. Voor 
dit gedeelte zijn kaarten met in- en uitgan-
gen, zowel digitaal als analoog, beschikbaar. 
Ook meetsystemen voor andere grootheden 
(druk, temperatuur, vochtigheid en derge-
lijke) behoren tot de mogelijkheden. Deze 
laatste systemen kunnen analoog of digi-
taal worden aangesloten. Los hiervan heeft 
iedere weegeenheid zijn eigen verwerkings-
eenheid met in- en uitgangen. Mogelijke 
toepassingen zijn onder andere meerkops 
vulinstallaties, gewichtssorteermachines, 
grote doseer- en menginstallaties en bewa-
king van uitgebreide goederenopslag zoals in 
silobatterijen.                •

wPenko Engineering BV
(0318) 525 630
www.penko.com

http://elipse.eu
https://calpe.nl
http://elincom.nl
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Onlangs kon de firma Solisplan de PV-installatie opleveren die te vinden 
is op het dak van het nieuwe distributiecentrum van Van Cranenbroek te 
Budel. Er zijn 6.000 zonnepanelen geïnstalleerd, wat maar liefst goed is voor 
1,8 megawattpiek. Dit zorgt ervoor dat er per jaar ca. 1,7 miljoen kWh elek-
triciteit kan worden opgewekt. Voor dit project leverde Helukabel 60 km 
SOLARFLEX-X kabel en daarnaast de HELUTHERM145 kabel voor de 
aarding. 
De SOLARFLEX-X kabel staat al jaren garant voor een veilige verbinding 
van zonnepanelen. Deze kabel wordt vaak bij grote solar-projecten gebruikt 
en voldoet aan de TÜV- en VDE-keurmerken. Ondanks dat het hier gaat 
om een kwaliteitskabel, kunnen er in de isolatie zwakke plekken ontstaan. 
Oorzaken hiervoor kunnen heel divers zijn. Dit kunnen fabricagefouten zijn, 
maar door de kwaliteitscontrole bij het maken van de kabel zal dat een zeld-
zaamheid zijn. Veel eerder ligt de oorzaak bij de mens of de invloeden van 
weer en wind. Waar de oorzaak ook ligt, maakt niet uit. Zolang een optre-
dend probleem maar tijdig gesignaleerd wordt, ontstaan er geen gevaarlijke 
situaties.
Nu zal het duidelijk zijn dat bij een installatie zoals die op het dak van Van 
Cranenbroek het heel lastig en vooral tijdrovend is om geregeld de isolatie-
waarde van alle bekabeling te controleren. Op het oog alle kabels controleren 
is onmogelijk omdat er ook kabels onder de panelen door lopen die eenvou-
dig te volgen zijn (afbeelding 1). Een slim meetinstrument kan dan uitkomst 
bieden.

Technologie verandert
Bij het ontwerp en de productie van installaties wordt steeds meer rekening 
gehouden met de toename van de nominale spanning, waarbij strings tot 
30% langer worden voor een hoger gegenereerd vermogen en tegelijkertijd 
een kleiner aantal componenten. Dit alles wordt gedaan voor het verminde-
ren van het energieverlies (BoS) tot 30%, terwijl de winstgevendheid wordt 
verbeterd.

Afbeelding 1. De PV-installatie op het dak van het nieuwe distributie-
centrum van Van Cranenbroek te Budel met bekabeling van Helukabel. Afbeelding 2. De verschillende testen die met de PV-Isotest uitgevoerd kunnen worden.

Isolatieweerstand tester PV-Isotest
voor PV-installaties tot 1.500 VDC

In menig PV-installatie is heel veel draad en kabel verwerkt. Al deze geleiders moeten goed geïsoleerd zijn, want door de steeds 

hoger wordende spanningen in de installatie neemt de kans op doorslag alleen maar toe. De gebruikte bekabeling moet dan ook 

aan hoge eisen voldoen om jarenlang in weer en wind goed te blijven functioneren. Regelmatig controleren of de isolatie nog aan de 

norm voldoet, kan veel ellende voorkomen. Maar hoe doe je dat snel en gemakkelijk in een installatie met vele panelen?

Op deze manier wordt een toenemend aantal 
fotovoltaïsche installaties gerealiseerd met een 
nominale spanning in de buurt van 1.500 VDC, 
met het oog op het maximaliseren van alle rele-
vante voordelen. Tegelijkertijd vallen dergelijke 
installaties nog altijd onder de classificatie laag-
spanningssystemen.

PV-Isotest
De PV-Isotest van HT Instruments is een 
instrument voor het testen van de isolatieweer-
stand bij PV-installaties. Het toestel biedt een 
testspanning tot 1.500 V DC en test de veilig-
heid van de installatie volgens IEC/EN62446 
en SCIOS scope 12 (TD18). De PV-Isotest 
meet en beoordeelt de isolatieweerstand van 
de actieve geleiders van een paneel, string of 
volledig fotovoltaïsch veld, zonder gebruik te 
moeten maken van een externe schakelaar om 
de positieve en negatieve aansluitingen kort te 
sluiten (afbeelding 2). Met een enkele test wor-
den de isolatieweerstandwaarden van zowel de 
negatieve als positieve zijde van het veld weerge-
geven, waarmee de gebruiker de mogelijke fout 
gemakkelijk kan lokaliseren.
Het instrument beschikt ook over diagnosti-
sche functies zoals de Diëlektrische Absorptie 
Ratio (DAR) en Polarisatie Index (PI), waar-
mee de huidige staat van de isolatie kan worden 
bepaald. Met de GFL-functie ((Ground Fault 
Locator) kan de locatie van de lage isolatieweer-

Afbeelding 3. Met de GFL-functie wordt 
aangegeven waar het probleem in de installatie zit.

stand worden gevonden in een string van PV-panelen. 
Op het display van het instrument is exact te zien waar 
de zwakke plek zich in de string bevindt (afbeelding 3). 
Voor het testen van een installatie met 6000 panelen, 
zoals hiervoor omschreven, is deze functie echt een uit-
komst. Zonder GFL-functie kan een fout in de isolatie 
nooit of met heel veel moeite gevonden worden.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Isolatieweerstandtester PV-Isotest’ 

www.euro-index.nl
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Energiebronnen worden steeds diverser. In 
de meeste ontwikkelde landen in de wereld 
bestaat momenteel een toenemend deel van de 
totale energieopbrengst uit hernieuwbare ener-
gie. Dit brengt de noodzaak voor nutsbedrij-
ven met zich mee om een veel bredere activa-
portefeuille op een intelligentere en efficiëntere 
manier te beheren. De enige manier waarop 
dit kan worden gedaan, is via de verzameling, 
opslag en interpretatie van enorme hoeveel-
heden gegevens van fysieke apparatuur. De 
technologie waarmee deze utopie kan worden 
bereikt is de Remote Telemetry Unit (RTU), 
en dat is dan ook de reden waarom deze tegen-
woordig een essentieel onderdeel vormt van de 
meeste krachtopwekkende en -distribuerende 
activiteiten. Eenvoudig gezegd zetten RTU’s 
een enorme hoeveelheid gegevens om in effec-
tieve managementinformatie, en beschikken 
ze over het vermogen om autonoom te han-
delen en apparatuur in bedrijf te houden. Een 
grotere variëteit in de manier waarop kracht-

opwekking plaatsvindt, veroorzaakt uitdagin-
gen in het netwerk. Uitrustingen zoals wind-
turbines en zon-PV bevinden zich vaak op 
afgelegen locaties met extreme weersomstan-
digheden. Het handhaven van de continuïteit 
van de voorziening door het opwekpunt aan 
de consument wordt daardoor moeilijker, en 
vereist intensieve en permanente bewaking van 
de apparatuur. Een belastende factor hierbij is 
dat van deze locaties soms uitsluitend satelliet- 
of schaarse GSM-signalen kunnen worden 
ontvangen. Door recente vooruitgang in de 
techniek kan elke RTU nu echter autonoom 
handelen, of via radio communiceren met een 
telemetriegegevens-gateway die verbonden is 
aan een cloud-computinginfrastructuur uit-
gerust met geschikte software die verwerkte 
informatie aan het management kan leveren. 
Desondanks gebruikt een aantal nutsbedrijven 
in de wereld ouderwetse of eerste-generatie-
telemetrie die de taak eenvoudigweg niet aan 
kan. Daarentegen zijn de nieuwste RTU’s met 

name ontworpen om de uitdagingen in de 
energie- en krachtsector te overwinnen. De 
boodschap hierbij is dat men misschien wel 
bekend is met het gebruik van telemetrie, maar 
dat de nieuwste RTU’s totaal verschillen van 
de units van de eerste generatie. Zo zijn het 
verwerkingsvermogen en geheugen van RTU's 
aanzienlijk verbeterd, wat betekent dat zij in 
feite een pc in het veld zijn. Bijgevolg kunnen 
RTU’s in de meest veeleisende toepassingen 
gegevens uitvoeren en opslaan. Intelligente 
elektriciteitsnetwerken zijn essentieel voor het 
succes van een toekomst met minder CO2, en 
voor het verminderen en voorkomen van het 
aantal storingen. Dit betekent dat RTU’s een 
prominente rol zullen blijven spelen om te 
verzekeren dat de uitrusting tussen het opwek-
punt en de consument efficiënt werkt. De tijd 
waarin er een handjevol krachtcentrales waren 
met een relatief eenvoudig netwerk naar de 
consument is voorbij. De toekomst brengt 
gedigitaliseerde en gefragmenteerde distribu-

tiesystemen die sneller reageren op de behoef-
ten van klanten en producenten.              •
Ovarro
www.ovarro.com

De centrale rol van telemetrie bij de energietransitie

De vSECC-laadstationcontroller van Vector 
is een regeleenheid voor DC-snelladers die 

alle communicatie- en controlefuncties in het 
laadstation uitvoert. Deze toekomstbestendige 
oplossing stelt ontwikkelaars en fabrikanten 
van slimme DC-laadstations in staat om het 
laadproces met slechts één apparaat te besturen 
en te bewaken. De controller verzorgt zowel 
de communicatie met het voertuig en het bac-
kend als het beheer van de vermogenselektro-
nica. De vSECC-laadstationcontroller (Supply 
Equipment Communication Controller) is een 

in serie geproduceerde controller van Vector 
die de volledige laadcommunicatie naar elektri-
sche voertuigen verzorgt. Met vSECC krijgen 
ontwikkelaars één apparaat dat de communi-
catie van het laadstation met het voertuig en 
het backend voor zijn rekening neemt, alsmede 
de aansturing van de vermogenselektronica 
via CAN of Ethernet. Ook fabrikanten van 
vermogenselektronica in de duurzame ener-
giesector, zoals fotovoltaïsche zonne-energie, 

kunnen van deze laadstationcontroller profite-
ren: op basis van de huidige technologie maakt 
vSECC het eenvoudig om een DC-laadpunt 
te implementeren. De vSECC-controller voor 
laadstations kan met weinig moeite snel in elk 
DC-laadstation worden geïnstalleerd.             •
Vector Informatik GmbH
+49 711 806 70-0
www.vector.com

Controller voor laadstations

Draadloos laden tot 60 W
De P9418 van Renesas is de eerste 60-W 
draadloze power-ontvanger die sneller draad-
loos opladen mogelijk maakt voor smartpho-
nes, laptops en notebooks. Met de exclusieve 
WattShare-technologie van Renesas levert de 
P9418 draadloze power-ontvanger een ver-
mogen van maximaal 60 W met één enkele 
chip. Dit maakt snel en gemakkelijk opladen 
onderweg mogelijk, niet alleen van smart-
phones, maar ook van diverse draagbare com-
puterapparatuur. Op basis van de gepaten-
teerde WattShare-technologie van Renesas is 
de P9418 een hoog geïntegreerd single-chip 
draadloos power zend/ontvang-IC (TRx) dat 
kan worden geconfigureerd om een AC-signaal 
te verzenden of te ontvangen via magneti-
sche inductie. De P9418 bouwt voort op de 

beproefde P9415 draadloze power-ontvanger 
en biedt een eenvoudig upgrademogelijkheid 
voor bestaande gebruikers. De nieuwe P9418 
levert ook geavanceerde telemetrie en gepaten-
teerde oplaadprotocollen die nodig zijn voor 
high-power toepassingen.                 •

Avnet Silica
(076) 572 27 00, www.silica.com

De Fluke IRR1-SOL is een handzaam 
instrument dat is ontwikkeld voor instal-
latie, inbedrijfstelling en inspectie van 
en probleemoplossing bij PV-systemen. 
Het instrument meet instraling in W/m2, 
omgevingstemperatuur, paneeltempera-
tuur, alsmede de hellingshoek en kom-
pashoek van de panelen. De IRR1-SOL 
is compact, robuust en voorzien van een 
gemakkelijk afleesbaar LC-display met 
hoog contrast; ook in direct zonlicht kun-
nen meetwaarden probleemloos worden 
gelezen. Voor de meting van de paneel-
temperatuur wordt een externe tempera-
tuurmeetsonde met een zuignap meegele-
verd. De hellingshoek wordt gemeten met 
een geïntegreerde kantelsensor. Het toestel 

test conform IEC 62446-1 en is geschikt 
voor inspecties volgens SCIOS scope 12 
TD18.                •
Fluke Nederland BV
(040) 267 51 00
www.fluke.nl

Zonnestralingsmeter

http://marktechnical.nl
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De Vitrek PA910 vermogensmeter maakt deel uit van de PA900-serie power analyzers. 
Hij onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid, gebruiksgemak en hoge nauwkeurigheid. 

Precisie-vermogensmeter

 energietechniek

De PA910 is voorzien van een gebruiksvriendelijk 
kleuren-aanraakscherm met hoge resolutie. Het 
apparaat is eenvoudig te bedienen. Net als de andere 
vermogensmeters uit de PA900 serie bestaat de 
PA910 uit een mainframe met de mogelijkheid tot 
4 ingangskanalen. De Vitrek PA910 biedt een keuze 
uit meerdere meetschermen om specifieke metingen 
zichtbaar te maken. Deze zijn eenvoudig toeganke-
lijk via de open menustructuur. Zo is er een scherm 
voor vermogensmetingen met numerieke weer-
gave van standaardwaarden zoals V, A, Hz, W, VA, 
VAR en PF. Elk kanaal van de PA910 kan tot 100 
metingen per seconde uitvoeren en met maximale 
nauwkeurigheid loggen. Er is ook de mogelijkheid 

om efficiëntiemetingen uit te voeren en aanloop-
stromen te meten. Achteraf kunnen de resultaten 
eenvoudig worden opgevraagd voor verdere analyse, 
zowel numeriek als grafisch als functie van de tijd. 
De PA910 is uitgerust met een harmonische analy-
zer met weergave tot de 500ste harmonische. Dit 
maakt de vermogensmeter uitermate geschikt voor 
het uitvoeren van testen op luchtvaartelektronica 
waar dergelijke waarden in de standaard zijn opge-
nomen.                                •
TT&MS
(0252) 621 080
www.ttms.nl

De MLX91216 XHF stroomsensor van 
Melexis brengt het gemak en de nauw-
keurigheid van de unieke IMC-Hall 

technologie naar hoge-stroommetingen 
voor nieuwe automotive toepassingen. 
De MLX91216 XHF is geschikt voor het 
meten van stromen tot meer dan 2000 A. 
Hiermee is het IC geschikt voor redun-
dante monitoring van batterijmanage-
mentsystemen, overstroomdetectie in 
slimme zekeringen en het meten van fase-
stromen in tractieomvormers en boost/
terugwinning-omvormers. De gebruiker 
kan via programmeerbare filters de reso-
lutie, reactietijd en bandbreedte aanpas-
sen voor een optimale signaal-ruisver-

houding. De sensor heeft ingebouwde 
diagnosefuncties, inclusief draadbreuk-
detectie. De SOIC8 SMD-component is 
gebaseerd op de gepatenteerde Integrated 
Magnetic Concentrator (IMC) tech-
nologie van Melexis. Deze technologie 
maakt in combinatie met een eenvou-
dige U-vormige magnetische afscherming 
nauwkeurige contactloze meting mogelijk 
van de stroom die door een busbar loopt. 
Gemonteerd op een print is de sensor 
binnen de afscherming boven de geleider 
gepositioneerd. Deze configuratie maakt 

montage eenvoudiger dan bij conventio-
nele Hall-sensoren. De MLX91216 XHF 
is AEC-Q100 Grade-0 gekwalificeerd voor 
automotive toepassingen. Hij werkt in een 
temperatuurbereik van –40 °C tot +150 
°C. De sensor heeft een breed meetbereik 
van ±20 mT tot ±350 mT met een lineari-
teit tot ±0,2% volle schaal. De reactietijd 
bedraagt 2 µs.                                        •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Stroomsensor met meetbereik van meer dan 2000 A 

De ACS37800 van Allegro MicroSystems 
is een Hall-effect IC voor vermogensbewa-
king in enkelfasige AC- en DC-oplossingen 
met een kleine PCB-footprint. De inno-
vatieve de ACS37800 van Allegro is een 
geïntegreerd stroombewakings-IC waar-
mee tegelijk vermogen, spanning en 
stroom kunnen worden gemeten voor AC- 
en DC-signalen, met een isolatiewaarde 
van maximaal 1480 Vpk – in een kleine 
SOIC16W-behuizing, waardoor het aan-
tal onderdelen, de complexiteit en de 
kostprijs van de oplossing worden geredu-
ceerd. Met de nieuwe ACS37800 kunnen 
apparaten eenvoudig de stroom in de gaten 
houden en het energiegebruik optimalise-
ren door verminderde energie-efficiëntie 
te detecteren ten behoeve van preventief 
onderhoud. Dit maakt de ACS37800 
ideaal voor motorbesturing, gebouwau-

tomatisering en een verscheidenheid aan 
'groene' industriële toepassingen. Dankzij 
de ingebouwde spanningsregelaar kan de 
ACS37800 worden gevoed uit dezelfde 
voedingsspanning als de microprocessor 
van het systeem (5 V of 3,3 V).               •

Arrow Electronics
(030) 639 12 34
www.arroweurope.com

Hall-sensor voor AC en DC Fotovoltaïsche bekabeling
Met de zonne-energieproducten van Lapp 
biedt Conrad Electronic zijn klanten een 
breed assortiment kabels en componen-
ten voor de bekabeling van fotovoltaïsche 
installaties, van grote industriële installaties 
tot het zonnepaneel op de eigen woning. 
Naast ÖLFLEX-zonnekabels omvat 
het aanbod ÖLFLEX-zonnekabels ook 
SKINTOP-kabelwartels en EPIC SOLAR-
connectoren. De ÖLFLEX-serie is een 
bijzonder duurzame met elektronenstraal 
vernette zonnekabel in overeenstemming 
met EN 50618. De ÖLFLEX SOLAR 
XLWP is ontworpen voor zonne-energie-
installaties van maximaal 1800 V. Daarbij 
beschikt hij niet alleen over een bijzondere 
bestendigheid tegen ultraviolette straling 
en ozon, maar heeft hij ook van een hoge 
isolatieweerstand bij langere tijd in water. 
De SKINTOP SOLAR-kabelwartels van 

kunststof zijn eveneens speciaal ontwik-
keld voor gebruik in fotovoltaïca. Ze zijn 
bestand tegen ultraviolette straling en ozon, 
zijn beschermd tegen trillingen en bieden 
een goede trekontlasting en een groter tem-
peratuurbereik.              •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

http://vandentempel.nl
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Er is hoop!
In mijn jeugd was dat de slogan van de Evangelische 
Omroep. Het was een regenboog met de tekst ‘er is 
hoop’ eronder. Deze boodschap is natuurlijk altijd dub-
bel. Blijkbaar ging de omroep er vanuit, dat er mensen 
zijn die dat nu niet herkennen.

In het technische vakgebied wordt al decennia lang 
geklaagd over het gebrek aan technici. Als het al niet 
tegenvalt in kwantiteit, dan zien professionals een tekort 
aan kwaliteit. Voor alle vakmensen wil ik graag de bood-
schap herhalen: ‘er is hoop!’.

In februari mocht ik een rol vervullen binnen een panel 
voor de opleiding Engineering bij de Hogeschool van 
Amsterdam. We keken vanzelfsprekend kritisch naar alle 
aspecten van het onderwijs. Dat hoort bij de rol en zorgt 
voor een betere kwaliteit, maar ik werd er vooral heel 
positief van. De open cultuur van alle betrokkenen was 
kritisch en complimenteus.

Volgens mij is het niet nodig in allerlei details te verval-
len om de voordelen van die cultuur te beschrijven. Ik 
zag hele mooie projecten, waar studenten op een natuur-
lijke manier en met professionele ondersteuning van 
elkaar leren. Dat werd ook door de vakmensen en de 
docenten zo ervaren. In een land dat gewend is vooral 
negatief kritisch te zijn, was de blik op de toekomst van 
de ingenieur optimistisch.

De technische discipline van een student wordt niet 
door beschrijvingen gevormd, maar door met elkaar 
met opdrachten bezig te zijn. De techniek leren zoals die 
nodig is en met meer disciplines werken aan concrete uit-
dagingen. Dat gebeurt zeker niet alleen in Amsterdam: 
ik heb nu daar mogen kijken, maar ik hoorde ook voor-
beelden uit Limburg, Zeeland en Utrecht.

Als er lezers zijn, die dit niet herkennen, dan is de bood-
schap voor hun bedoeld. Mocht het gewoon herkenbaar 
zijn, dan is vanaf nu de boodschap: ‘ga zo voort!’. Als 
technici nog meer gaan samenwerken en elkaar nog meer 
betrekken bij projecten, dan blijft alles leerzaam.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

Duurzaam en energieneu-
traal bouwen zit in de lift. 
Gasloos bouwen is de norm 

door de Nederlandse klimaatafspraken en de 
beperking van de gaswinning in Groningen. 
Om de aanpak van deze maatschappelijke 
thema’s kracht bij te zetten schreven twee 
ondernemers het boek Eenvoudig duurzaam 
bouwen, een boek dat ook bedoeld is voor 
de klusser. Tekstschrijver Atty van de Brake 
interviewde haar partner Theo Smidt over 
zijn bijzondere bouwconcept: energieneu-
traal én duurzaam bouwen zonder de inzet 
van een warmtepomp. Dit boek is handig 
voor mensen die duurzame keuzes willen 
maken maar geen machinekamer in huis wil-
len. Een van de auteurs is ing. Theo Smidt 
uit Harfsen. Op basis van zijn jarenlange 
ervaring in de installatie-, bouw- en zonne-
panelenwereld, heeft hij een eigen bouwcon-

cept ontwikkeld: een energieneutrale woning 
op basis van zes duurzame keuzes die geen 
warmtepomp nodig heeft. De zes duurzame 
keuzes waarop het bouwconcept in dit boek 
is gebaseerd zijn houtskeletbouw, maximale 
isolatie, zo veel mogelijk zonnepanelen op 
het dak, elektrische verwarming, dampopen 
bouw, goede ventilatie en het vooral simpel 
houden. Het boek is te koop bij Bol.com.  •
Eenvoudig duurzaam bouwen. Bouw je 
energieneutrale droomhuis zonder warmte-
pomp.
(Softcover, 135 pag.)
Ing. Theo Smidt en Atty van de Brake
ISBN 978-94-6402-659-7
€ 21,95 (excl. verzendkosten)

Handboek energieneutraal en duurzaam bouwen

Een uitgebreide nieuwe studie door 
het International Energy Agency (IEA) 
Photovoltaic Power Systems Technology 
Collaboration Program (PVPS) geeft 
informatie over de energieopbrengst van 
fotovoltaïsche modules en systemen in 
verschillende klimaatzones wereldwijd. 
Veld- en laboratoriumgegevens van TÜV 
Rheinland vormden een belangrijke 
basis voor het onderzoek. De wereldwijd 
actieve test-dienstverlener testte verschil-
lende technologieën voor PV-modules in 
zijn eigen laboratoria ten behoeve van dit 
onderzoek, en heeft de energie-opbrengst 
van de modules gedurende meerdere jaren 

op vijf locaties op vier 
continenten gemeten en 
vergeleken. Met de studie, 
getiteld Climatic Rating 
of Photovoltaic Modules, 
levert de onderzoeksgroep 
een diepgaande bijdrage 
om de potentiële energie-
opbrengst van PV-modules 
in verschillende klimaat-
zones nauwkeuriger te 
beoordelen. Voor meer 
informatie over de IEA-
studie Climatic Rating 
of Photovoltaic Modules 

kan men tuv.li/1ecs bij TÜV Rheinland 
bezoeken.                                       •

TÜV Rheinland
www.tuv.com

Opbrengst van PV-installaties in verschillende klimaatzones

Ontwikkelaars van apparaten met uiterst 
beperkte plaatsruimte kunnen de looptijd 
van hun toepassingen aanzienlijk verlengen 
met het MAX20361 MPPT solar harves-
ting-IC van Maxim Integrated Products, 

Solar harvesting voor wearables en IoT
geschikt voor oplossingen 
met een of meer zonnecel-
len. Deze kleinste oplos-
sing in de branche voor het 
gebruik van zonne-energie 
is ideaal voor toepassingen 
zoals wearables en nieuwe 
IoT-toepassingen. Met wea-
rables en IoT-apparaten 
moeten ontwerpers vaak een 
compromis tussen compacte 
afmetingen en een lange 
looptijd trachten te vinden. 
Omdat de MAX20361 hier 

het opladen met zonne-energie mogelijk 
maakt, kan de looptijd van deze apparaten 
worden verlengd. Bovendien maximaliseert 
de MAX20361 de gewonnen energie dankzij 
een tot 5 procent betere boost-efficiëntie dan 
vergelijkbare oplossingen van andere fabri-
kanten. De adaptieve MPPT-benadering 
(Maximum Power Point Tracking) vergroot 
de algehele efficiëntie op systeemniveau nog 
meer.                 •
Maxim Integrated
+353 1 223 5500
www.maximintegrated.com

De efficiënte reeks Blueline 
lithium-batterijladers is 
uitgebreid met modellen 
voor lithium/ijzerfosfaat-
batterijen. De 3540 LiFe 
is IP44 water- en stofdicht, 
levert bijna 300 W laadver-
mogen en is verkrijgbaar in 
verschillende uitvoering om 
de meest gangbare in serie 
geschakelde LFP-cellen te 
laden: 4 cellen (12,8 VDC, 

Desktop lithium-lader
20 A), 7 cellen (22,4 VDC, 10 A), 8 cellen 
(25,6 VDC, 10 A), 9 cellen (28,8 VDC, 9 A) 
en 16 cellen (51,2 VDC, 5 A). De 3-traps 
laders met stroomdetectie zijn volledig 
beschermd tegen kortsluiting en verkeerde 
polariteit en zijn voorzien van een geïnte-
greerde veiligheidstimer. Er zijn laadpro-
gramma’s om diepontladen batterijen vei-
lig te reactiveren. Optioneel kan een NTC 
in de batterij uitgelezen worden om het 
laden te stoppen bij te hoge en te lage tem-
peraturen.                 •

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

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

http://https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
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 productnieuws

Murrelektronik heeft een nieuwe serie innovatieve LED-signaleringslichten 
ontwikkeld die aansluiten bij de huidige veeleisende industriële 
automatiseringseisen. Deze Comlight56-serie bestaat uit eenkleurige 
uitvoeringen en nieuwe multicolor-modellen met ingebouwde IO-Link-interface.

Compacte LED-signaallampen –  
met IO-Link

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

High-power LED
De Comlight56-signaallampen maken gebruik van high-
power LED’s om duidelijke signalen te geven in machines 
en installaties. Dankzij een innovatieve, prismatische snede 
op de buitenbehuizing schijnen deze compacte lampen 
uitzonderlijk fel. De Comlight56-serie bestaat uit eenkleu-
rige uitvoeringen en multicolor-modellen met ingebouwde 
IO-Link-interface.

Buzzers en aanraaksensoren
De enkelkleurige Comlight56-signaallampen zijn verkrijg-
baar in de kleuren rood, geel, groen, blauw en helder wit. De 
multicolor-lampen hebben een mat wit oppervlak en kun-
nen dankzij RGB LED's zeven verschillende kleuren weerge-
ven. Geïntegreerde buzzers bieden een hoorbaar signaal voor 
toepassingen die meer nodig hebben dan alleen een visu-
eel statussignaal. Capacitieve aanraaksensoren kunnen wor 

 
den gebruikt om een directe bevestiging van de operator te  
retourneren naar het besturingssysteem. Deze functies voor-
zien machines en installaties van een uniforme signalering.

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

Gemakkelijk aansluiten
De standaard signaallampen zijn voorzien van een M16-
schroefdraad en veerklem-aansluiting of een geïntegreerde 
M12-aansluiting waardoor deze direct kan worden aange-
sloten via een voorgeconfectioneerde M12-kabel. Bij de 
IO-Link modellen is de inbedrijfstelling heel eenvoudig, 
zelfs zonder IODD en softwaretools.            •

De voordelen van Comlight56 in 
één oogopslag:
 compact – diameter slechts 56 mm;
 krachtig, duidelijk en helder licht;
 LED's, dus een zeer lange levensduur 

bij lage gebruikskosten;
 ideale oplossing voor krappe ruim-

tes;
 snel te monteren en onderhoudsvrij;
 beschermingsgraad IP65;
 robuust, schok- en trillingsbestendig;
 modellen beschikbaar met IO-Link-

interface.   

Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

Absolute multiturn-encoders

De Allen-Bradley Guardmaster 440G-EZ 
elektromagnetische vergrendelingsscha-
kelaar beschermt medewerkers, produc-
tieprocessen en apparatuur. Nadat veilig-
heidsdeuren fysiek vergrendeld zijn geeft 
de veiligheidsschakelaar alleen toegang 
tot een potentieel gevaarlijke zone als de 
zone veilig is. Het systeem garandeert de 
veiligheid van operators en voorkomt dat 
productieprocessen onnodig stil komen te 
liggen met alle nadelige gevolgen van dien. 
De 440G-EZ elektromagnetische veilig-
heidsschakelaar maakt gebruikt van een 
power-to-lock (PTL) magnetische vergren-

delfunctie, die voor meer stabiliteit van de 
deur zorgt. Daarnaast wordt de kans op een 
incorrecte positie van de deur en het trig-
geren van vals alarm verminderd. Dankzij 
de stevige sluitkracht en de tolerantie kan 
de 440G-EZ schakelaar gebruikt worden 
voor alle soorten veiligheidsdeuren. Naast 
de Guardmaster 440G-EZ vergrendelings-
schakelaar brengt Rockwell Automation 
ook de Allen-Bradley 440G-MZ veilig-
heidsschakelaars op de markt. Deze verge-
makkelijken de installatie en de trouble-
shooting zonder dat de veiligheid van de 
systemen in het geding komt. De slimme 

veiligheidsoplossingen maken gebruik van 
de GuardLink-technologie, een communi-
catieprotocol voor veiligheidssystemen dat 
toegang geeft tot diagnostische informatie 
en dat ook gemakkelijk in de productiepro-
cessen geïntegreerd kan worden. De nieuwe 
440G-MZ veiligheidsschakelaars bescher-
men operators en andere medewerkers en 
zijn geschikt voor het gebruik in vele typen 
veiligheidsdeuren, die personeel toegang 
geven tot beveiligde zones. Ze bieden een 
hoge sluitkracht en meer tolerantie met 
betrekking tot de positie van de actuator 
die de schakelaar bedient.               •

Rockwell Automation
(010) 266 55 55
www.rockwellautomation.nl

Veiligheids- en vergrendelingsschakelaar

In combinatie met borstelloze 
DC-servomotoren levert de nieuwe mag-
netische AEMT-12/16 L-encoder absolute 

hoekinformatie met een vooraf ingestelde 
multiturn-resolutie van 16 bit (65536 
omwentelingen) en een singleturn-resolu-
tie van 12 bit (4096 stappen) voor com-
mutatie, toerentalregeling en motion con-
trol. Deze positiegegevens kunnen worden 
opgevraagd via een SSI-interface met het 
BiSS-C-protocol. De interface met de line 
driver is gebaseerd op de RS422-standaard. 
Daarom is het mogelijk de motor/enco-
der-unit tot op vijf meter afstand van de 
controller te plaatsen. Het BiSS-C proto-
col is opgesteld voor industriële toepassin-

gen waarin een hoge overdrachtssnelheid, 
flexibiliteit en minimale inspanningen bij 
het implementeren vereist zijn. Voor com-
mutatie van de motoren zijn in principe 
geen digitale Hall-sensoren meer nodig. 
Met AEMT is sinus-commutatie mogelijk, 
evenals een zeer efficiënte werking van de 
motor met een minimale koppelrimpel. 
De encoder kan worden aangesloten op 
een netvoeding, maar ook op een reser-
vebatterij of alternatieve energieopslag. 
Als de hoofdvoeding wordt uitgescha-
keld, zal de reservebatterij de encoder nog 

steeds van voldoende energie voorzien om 
motoromwentelingen te detecteren en de 
multiturn-telling te verhogen of te verla-
gen. Op deze manier klopt de telling bij 
het opnieuw inschakelen van de hoofdvoe-
ding nog steeds. Een nieuwe referentie-run 
is niet nodig. De multiturn-telling kan tij-
dens het opstarten via een extra interface-
pin worden gereset.             •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.com

http://eurocircuits.nl
http://murrelektronik.nl
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Koel- en temperatuurregelaar
Koel- en temperatuurregelaars moeten robuust 
zijn in productieomgevingen waarin ze wor-
den blootgesteld aan stof of spatwater. Een 
nauwkeurige temperatuurstabiliteit van het 
circulerende medium is vereist om machines 
en systemen veilig te laten functioneren. De 
HRS-R-serie is een oplossing van SMC die 
zich ook in lastige omgevingen bewijst. Door 
de robuuste metalen behuizing, gebruiksvrien-
delijkheid en de vele instelmogelijkheden is 
deze serie zeer geschikt in uiteenlopende indus-
triesectoren. Productielijnen voor verpakking 
van voedingsmiddelen of bewerkingscentra 

vergen veel van elektronische componenten. 
Om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouw-
baar functioneren, moeten ze optimaal worden 
beschermd tegen externe invloeden, zoals stof 
en spatwater. SMC heeft daarom de koel- en 
temperatuurregelunits van de HRS-R-serie 
uitgerust met een milieuvriendelijke metalen 
behuizing. Daarmee is de koeling van machi-
nes ook onder ongunstige omstandigheden 
gewaarborgd. De bedienings- en besturings-
unit zijn beschermd conform IP54. De elek-
trische aansluitingen zijn conform IP67. In 
twee versies biedt de luchtgekoelde HRS-R-

serie een koelvermogen van 1700 W bij 50 
Hz (model HRS018-R) of 2500 W bij 50 Hz 
(model HRS030-R). Beide systemen zijn ener-
giezuinig. In tegenstelling tot andere modellen 
is er geen extra elektrisch verwarmingselement 
nodig, omdat het circulatiemedium wordt ver-
warmd door de proceswarmte van de compres-
sor. Zo wordt bij omgevingstemperaturen van 
5 tot 45 °C een hoge temperatuurstabiliteit van 
±0,1 °C bereikt. Als de temperatuur het vries-
punt nadert, genereert de pomp automatisch 
warmte en voorkomt zo mogelijke vorstschade 
(antivriesfunctie).                                  •

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

Het uitvoeren van een veiligheidstest op 
bijvoorbeeld een driefase-transformator 

of een elektromotor is nogal bewerke-
lijk. Naast de standaard testen zoals een 
AC- of DC-hoogspanningstest en de test 
van de isolatieweerstand, wil men in zo'n 
geval ook testen of er geen kortsluiting is 
in de windingen, en tevens een accurate 
draadweerstand meten. Chroma integreert 
de bovenstaande testen in één unit: de 
19036 Wound Component EST Analyzer. 
De Chroma 19036 biedt een hoogspan-
ningstest van 5 kVAC en 6 kVDC. De iso-

latieweerstand kan worden gemeten wor-
den met een maximale testspanning van 
6 kV. Om de isolatie tussen de verschil-
lende windingen te meten, wordt gebruik 
gemaakt van een impulstest met een maxi-
male spanning van 6 kV. Daarnaast heeft 
de 19036 nog de mogelijkheid van een 
vierdraads DC-weerstandstest. Dankzij 
de tien kanalen van deze veiligheidstes-
ter kunnen alle testen snel en eenvoudig 
na elkaar worden uitgevoerd. Het aantal 

kanalen kan eventueel met extra scan-
ners nog worden uitgebreid tot maximaal 
veertig. Hiermee is deze tester uitermate 
geschikt voor het uitvoeren van kwaliteits- 
en veiligheidstesten op gewikkelde com-
ponenten zoals motoren, transformatoren 
en magneetkleppen.             •
T.T.M.S. BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Veiligheidstester voor draadgewonden producten

De succesvolle P7 inject/eject-serie is ontwor-
pen voor het populaire solid-state drive (SSD) 
data-opslagformaat dat gebruikt wordt in de 
telecom- en datacenter-sector. Als aanvul-
ling daarop introduceert Southco het P7-M2 
SSD inject/eject-mechanisme dat een intu-
itieve, gereedschapsloze bediening biedt en 
eenvoudig kan worden geïnstalleerd en weer 
verwijderd. Het P7-M2 SSD inject/eject-
mechanisme wordt geïnstalleerd door het in 
de printplaat te plaatsen en 90° te draaien 
tot het op zijn plaats klikt. De printplaat kan 
vervolgens op zijn plaats worden gedrukt. 
Het P7-M2 Solid-State Drive inject/eject-
mechanisme kan met een druk op de knop 
gemakkelijk worden verwijderd en heeft een 
speciaal lipje dat de speling van de print-
plaat absorbeert en trillingen elimineert. 

Gereedschapsloze bediening is een prioriteit 
bij de installatie van printplaataccessoires, en 
het nieuwe SSD inject/eject-mechanisme vol-
doet aan deze behoefte dankzij een eenvoudig 
en intuïtief installatieproces.              •

Onkenhout & Onkenhout BV
(020) 660 02 02
www.onkenhout.nl

Gereedschapsloos inject/eject-mechanisme
Het portfolio IEC-connectoren voor 10 
A van Schurter is uitgebreid met nieuwe 
kleurvarianten van de typen 4781 (C15, 
120 °C) en 4782 (C13, 70 °C). Om de 
differentiatie in meerfasige toepassingen 
te vergemakkelijken, worden de connec-
toren naast de bestaande kleur zwart nu 
ook in wit en grijs aangeboden. Deze her-
bruikbare connectoren voor kabelmon-
tage zijn bijzonder geschikt voor kleine 
batches. Bij deze connectoren kan men 
de kabellengte en landspecifieke stekkers 
vrij kiezen. Een kabelbescherming met een 
diameter van 8,5 of 10 mm wordt in de 
fabriek voorgemonteerd. De schroefklem-
men zijn geschikt voor kabels met door-
sneden tussen minimaal 3 x 0,75 mm2/18 
AWG (0,82 mm2) en maximaal 3 x 1,5 

mm2/14 AWG (2,08 mm2). De typen 
4781 en 4782 van SCHURTER zijn halo-
geenvrij.              •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

IEC-connectoren voor kabelmontage

http://turck.com/switches
http://murrelektronik.nl
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Een vergeten schroevendraaier in een kabelrups, een verbogen goot of ijs, sneeuw en 
stortgoed kunnen al snel leiden tot een kostbare kraanstoring. Dit was voor Igus aanleiding 
een nieuw duw-/trekkrachtbewakings-systeem te ontwikkelen. 

Uitschakelbeveiliging voor kabelrupsen

Deze EC.PR zorgt voor een nauwkeurige registratie 
van de krachtwaarden aan het zwevende meeneem-
punt en past de krachtlimieten aan. Dit voorkomt 
hoge reparatiekosten en schade aan het systeem. Een 
systeemstoring is het slechtst denkbare scenario voor 
exploitanten van kranen. Vaak is er sprake van hoge 
kosten, niet alleen voor reparatie en onderhoud, 
maar vooral ook voor de stilstandstijd en niet gepro-
duceerde goederen. Igus heeft het EC.PR-systeem 
speciaal ontwikkeld voor kabelrupsen met lange rij-
wegen vanaf 150 meter en langer. Het EC.PR sys-
teem bestaat uit twee sensoren die met elkaar com-
municeren. Een sensor meet de duw-/trekkracht van 

de kabelrups terwijl een digitaal afstandsmeetsysteem 
de exacte positie van de trolley of het meeneempunt 
van de kabelrups bepaalt. Voor dit doel worden de 
zogenaamde bakens bevestigd aan de buitenkant van 
de geleidegoot op een onderlinge afstand van 500 
millimeter. Aan elke positie en dus aan elk baken is 
een specifieke duw-/trekkracht toegekend. Wanneer 
de toegekende maximale duw-/trekkracht van een 
positie wordt overschreden, schakelt het systeem via 
de EC.PR. automatisch uit. De gebruiker kan het 
vreemde voorwerp uit de kabelrups verwijderen, het 
systeem resetten en vervolgens het systeem weer in 
bedrijf nemen.                •

Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

De Intesis protocolvertaler maakt een kop-
peling mogelijk tussen EtherNet/IP- en 
BACnet IP/MSTP-gebaseerde gebouwbe-
heersystemen. Dankzij het unieke ontwerp is 

het nu eenvoudig om data van een fabrieks-
netwerk over te zetten naar een GB-systeem. 
Veel processen in een fabriek zijn afhankelijk 
van een goede monitoring en controle van 
het gebouw waarin de fabrieksinstallaties 
zijn geïnstalleerd. Zo kunnen bijvoorbeeld 
temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwa-
liteit worden bewaakt en gecontroleerd om 
gunstige productie- en werkomstandigheden 
te garanderen. Op dezelfde manier kan de 
verlichting in het gebouw worden afgestemd 
op werktijden om energieverspilling tegen te 
gaan of om het beheer van noodsituaties 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 pro-
tocol communiceren. BACnet wordt vooral 
gebruikt in gebouwautomatiseringstoepas-
singen zoals HVAC, regeling van verlich-
ting en toegangscontrole, terwijl EtherNet/
IP wordt gebruikt in PLC's en netwerken 
binnen de industriële automatisering. Met 
de nieuwe Intesis protocolvertaler van HMS 
Networks kunnen systeemintegratoren een-
voudig alle Ethernet/IP-gebaseerde PLC's, 

zoals die van Rockwell Allen-Bradley, inte-
greren met elk BACnet-GBS. De gateway 
biedt bidirectionele communicatie tussen 
EtherNet/IP-PLC's en BACnet-controllers. 
Met een capaciteit van maximaal 1200 data-
punten is de gateway zowel een BACnet 
IP/MSTP-server/slave als een EtherNet/
IP-adapter met onafhankelijke Ethernet 
poorten.               •
HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Gateway annex protocolvertaler

Van de PS/PN-Series Megatorque-motoren 
introduceert NSK een verbeterde versie. De 
nieuwe uitvoering biedt een nog hoger vei-
ligheidsniveau en is gebruiksvriendelijker. 
De EDD-driver is functioneel compatibel 
en uitwisselbaar met de EDC-driver van de 
vorige generatie, die populair was bij fabri-
kanten van halfgeleiders en elektronica door 
zijn uiterst betrouwbare en nauwkeurige 
prestaties. De elektronica van de nieuwe 
EDD-driver is vernieuwd, zodat de beschik-
baarheid van enkele essentiële componenten 
gegarandeerd wordt. De EDD-driver heeft 

dezelfde buitenafmetingen als de EDC-
driver en ondersteunt de bestaande positio-
neringssystemen, ingangs-/uitgangssignalen 
en interne kanalen. Een van de belangrijke 
voordelen van de EDD-driver is het hoge 
veiligheidsniveau. Het herziene ontwerp van 
de connector voorkomt bijvoorbeeld ver-
keerd insteken. Een tweede veiligheidsverbe-
tering is de introductie van een vergrende-
lingsmechanisme om te voorkomen dat de 
connector per ongeluk wordt losgekoppeld 
van de EDD-driver, die daarom ook voor-
zien werd van een nieuwe kabelset. Ook het 

gebruiksgemak is verbeterd: de eenfasige 
voeding is nu geschikt voor 100...240 VAC. 
Verder is de analoge ingang de standaard 
ingang geworden op de EDD-driver voor 
de regeling van het toerental en koppel. De 
maximale ingangsfrequentie van de pulstrein 
werd verhoogd tot 2 MHz, waardoor een 
snellere positionering mogelijk is voor appli-
caties die een hoge snelheid vereisen.         •
NSK EDC BV
(013) 464 10 50
www.nskeurope.com

EDD-driver voor Megatorque-motoren

Met de Fluke TiS55+ en TiS75+ voegt Euro-
Index twee warmtebeeldcamera’s toe aan zijn 

assortiment. Deze modellen bieden een ther-
mische resolutie van resp. 256 x 192 en 384 
x 288 pixels en een meetbereik tot 550 °C. 
Beide camera’s zijn water- en stofbestendig 
(IP54) en ontworpen om een val van 2 meter 
te kunnen doorstaan. Zowel doorgewinterde 
thermografisten als nieuwe gebruikers kun-
nen goed met deze modellen uit de voeten, 
omdat ze zowel een handmatige scherpstel-
ling met een focuswiel als een vaste focus bie-
den. Speciaal om het sorteren en organiseren 
van gemaakte beelden gemakkelijk te maken 

bieden deze warmtebeeldcamera’s functio-
naliteit die het maken van aantekeningen 
tijdens het inspectiewerk overbodig maakt. 
Men kan bijvoorbeeld 60 seconden gespro-
ken tekst opnemen per warmtebeeld, zodat 
men precies kan omschrijven wat men ziet. 
Het is tevens mogelijk om foto’s te maken van 
assetnummers of andere identificatiemidde-
len en deze bij een warmtebeeld op te slaan. 
Men kan zelfs gebruik maken van QR-codes 
bij assets, waarbij na inscannen de warmte-
beelden automatisch op deze code worden 

gesorteerd. Model TiS75+ biedt een unieke 
functie voor dauwpuntberekening, wat helpt 
bij het vinden van vocht in gebouwen. De 
camera toont met deze functie alle plekken 
met een temperatuur onder het dauwpunt 
als warmtebeeld en alles erboven als een visu-
eel lichtbeeld. Zo kan men precies zien waar 
condensatie kan voorkomen.                •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

Robuuste warmtebeeldcamera’s

http://aesensors.nl
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Hoe een goed bedoelde interventie de 
jonge onderzoeker afremt
(Of: “De overeenkomst tussen Thierry en de 737-MAX”)

Heeft u het ook gezien in de afgelopen sneeuw periode? Het enthousiasme van kinde-
ren om sneeuw te begrijpen? Tijdens een wandeling zag ik klein manneke proberen te 
ontdekken hoe dat nu zit met sneeuw en water, waarom de sneeuw verdwijnt als je deze 
in een plas water gooit? Vertedert denk ik dan ‘zo ontstaan dus wetenschappers, jong 
geleerd oud gedaan ….’.
Maar om met Willem Elschot te spreken: “….. tussen drang en daad staan wetten in 
de weg en praktische bezwaren”. In dit geval de moeder van het manneke. Deze ziet, 
natuurlijk heel praktisch, dat zijn wanten en schoenen nat worden en trekt hem van zijn 
onderzoeksproject af, moeders wil is wet tenslotte.
Of dit nu nodig was? Ik ben geneigd te denken van niet. Voor mij leek de situatie vol-
komen veilig en niets kon er fout gaan.

Of toch niet? Neem een ander kind, een andere moeder, een andere situatie en plotse-
ling loopt iets volkomen uit de hand.
Stel we hebben een trotse moeder met een zoon die op de universiteit in rechten afgestu-
deerd is, voorwaar een memorabele prestatie. In een opwelling van balorigheid keert hij 
zich tegen de ‘gevestigde orde’ en maakt gebruik van de net nieuwe wettelijke mogelijk-
heid voor burgers om een referendum uit te laten schrijven. Hiermee heeft hij zichzelf, 
samen met Geen Stijl, in de picture gespeeld bij het referendum over ‘de Oekraïne’ en 
daarmee enige bekendheid verworven.
Verblind door dit onverwachte succes zag deze jonge man zich ineens als een profeet 
die het licht gezien had. Waar was zijn moeder om hem tegen zichzelf en ons tegen een 
fantaserend orakel te beschermen?
Voor elke moeder is dit toch een balanceren op de evenwichtsbalk. Kan ik het nog laten 
gaan of moet ik nu ingrijpen?

Ja, doe dit maar eens goed….. Om deze vraag te kunnen beantwoorden helpt het mis-
schien om deze vanuit een meer technische kant te benaderen, in dit geval is de lucht-
vaart een goed voorbeeld.
We zijn wellicht geneigd te denken dat de luchtvaart begon met de gebroeders Wright. 
Echter vele onderzoekers zijn hen, met afwisselend succes, voorgegaan. Door al deze 
onderzoekers is de kennis opgebouwd die de gebroeders Wright konden gebruikten om 
hun eerste vlucht in 1903 tot een succes te maken.
Door de jaren heen heeft de luchtvaart geleerd om kennis te delen en daarmee de lucht-
vaart naar een steeds hoger niveau te brengen. Vooral door het analyseren van ongevallen 
en hiervan te leren is de luchtvaart een veilige en wereld omvattende industrie gewor-
den, zodat wij er onze hand niet voor omdraaien om een tripje naar Azië of Australië te 
maken.

Totdat een zekere firma in Seattle, USA, bedacht dat hun succesvolle 737 eenvoudig 
meer passagiers zou kunnen vervoeren door deze wat te verlengen en “MAX” achter de 
naam te zetten.
Naar de autoriteiten werd dit verhaal verkocht als: “Hetzelfde toestel, alleen wat groter. 
Hierdoor is certificering eigenlijk niet nodig en hoeven piloten niet opnieuw getraind 
te worden”.
Na twee crashes met vele honderden doden weten we inmiddels beter, vooraf ingrijpen 
was veel beter geweest.

De moraal?
Laat kinderen rustig onderzoeken en van alles proberen, maar houdt goed in de gaten 
wat er werkelijk gebeurt en grijp zo nodig in.
De moeder van mijn jonge onderzoeker van het begin van dit verhaal had best meer 
ruimte mogen geven, Thierry’s moeder had hem na het referendum met een draai om 
zijn oren kunnen beschermen en de FAA had nooit de mooie woorden van Boeing 
mogen geloven.

Jan W. Veltman

Reageren?
 jan.w.veltman@technology2success.nl
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Het decentrale aandrijfpakket dat WEG 
aanbiedt bestaat uit een motorreductor uit 
de WG20-serie, een EUSAS-motor en een 
MW500 frequentieregelaar. Dit compacte, 
decentrale aandrijfpakket biedt in vergelij-
king met traditionele aandrijvingen een 
lager energieverbruik, een compacte foo-
tprint en bovendien meer flexibiliteit. Het 
decentrale aandrijfsysteem kan voor een 
grote verscheidenheid aan toepassingen 
worden gebruikt, waaronder machines in 
de intralogistiek, zoals magazijnsystemen 
en transportbanden. Andere mogelijke 
toepassingen zijn toerengeregelde venti-

latoren, pompen en vulsystemen die veel 
gebruikt worden in de voedingsindustrie. 
Frequentieregelaars uit de MW500-serie 
kunnen voor diverse toepassingen in het 
vermogensbereik van 0,12 tot 9,2 kW 
met een netspanning tussen 380...480 
V worden gebruikt. Wanneer de WG20-
motorreductor in deze configuratie gecom-
bineerd wordt met een EUSAS integrale 
motor van WEG, biedt dit een groot aan-
tal voordelen voor de gebruiker, omdat de 
EUSAS-motor in frequentieregelaarmodus 
(met 100/120 Hz frequentie) het dubbele 
vermogen levert bij een constant koppel. 
Deze motoren zijn geschikt voor gebruik 
in Europa, de VS en in Azië, omdat ze 
een breed spanningsbereik ondersteunen. 
Dankzij de robuuste behuizing van de 
MW500 kan de frequentieregelaar met 
een IP66- en NEMA 4X-classificatie in de 
buitenomgeving worden gebruikt.          •
WEG Netherlands
(088) 934 65 00
www.weg.net/nl

Decentraal aandrijfsysteem 

Samson Regeltechniek produceert slimme 
regelventielen en geautomatiseerde afslui-
ters. Onder de naam SAM GUARD levert 
Samson ook slimme softwareoplossingen 
voor de procesindustrie. SAM GUARD 
is een 'Human Enhanced Predictive 
Analytics'-oplossing. Deze software houdt 
de hele fabriek in de gaten en is continu 
actief op zoek naar nog niet eerder opge-
treden afwijkingen. Dankzij een vroeg-
tijdige detectie van afwijkingen kan er 
preventief worden ingegrepen. Dit voor-
komt de kostbare gevolgen van escalatie 
en verbetert de uptime van de installatie. 
Door efficiënt gebruik te maken van reeds 
opgeslagen sensordata in combinatie met 
een digitaal model van de installatie weet 
SAM GUARD precies hoe de fabriek zich 
onder normale omstandigheden gedraagt. 
Het team van SAM GUARD stelt voor een 
gemiddelde fabriek in ongeveer twee weken 
tijd een digitaal model samen. Dankzij dit 
digitale model, machine learning en een 

jaar aan sensordata worden uitsluitend 
relevante alerts gemeld – voor een gemid-
delde fabriek drie tot vijf relevante waar-
schuwingen per dag. SAM GUARD kan 
onder andere flare events, falende sensoren, 
lekkages en emissies, inefficiënt werkende 
warmtewisselaars en energieverlies, verstop-
pingen in leidingen van filters en/of ventie-
len en pompen en afwijkend procesgedrag 
vroegtijdig detecteren.              •
Samson Regeltechniek BV
(079) 361 05 01
www.samson-regeltechniek.nl

Digitale tweeling

Edge computing-box
De nieuwe TurboX EB5 Edge AI Box van 
Thundercomm biedt uitstekende moge-
lijkheden op het gebied van AI-computing 
en videodecodering. Het is de eerste edge 
computing-box die zowel Linux als Android 
ondersteunt, naast een 5G-verbinding. 
TurboX EB5, gebaseerd op het krachtige 
Qualcomm IoT System-on-Chip (SoC) 
QRB5165, kan 15 TOPS AI-prestaties leve-
ren en tot 24 kanalen FHD-videoverwerking. 
Met het ingebouwde Intelligent Edge-
besturingssysteem TurboX Edge OS (Linux) 
biedt de TurboX EB5 een gemakkelijke 

en veilige manier om apparaten te verbin-
den. Het heeft meerdere functies, waaron-
der apparaat-edge-cloud synergie, remote 
deployment van AI-modellen en applicaties, 
FOTA en DM. TurboX EB5 is gemaakt om 
de cloud computing dichter bij de appara-
ten te brengen waar de gegevens worden 
geproduceerd. Het integreert meerdere IoT-
communicatieprotocollen zoals Modbus, 
BACnet, CAN, MQTT en ZigBee en onder-
steunt mainstream cloud-platforms, waar-
onder AWS, Microsoft Azure, die allemaal 
de vereenvoudigde edge-intelligentie moge-
lijk maken en de industriële digitale trans-
formatie versnellen. De industriële kwaliteit 
met ventilatorloos ontwerp en overvloedige 
interfaces maken hem geschikt voor com-
plexe omgevingen zoals gebouwen, gezond-
heidszorg, retail, fabrieken en verkeer.         •
Atlantik Elektronik Benelux
(0162) 383 070
www.atxx.nl
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www.etotaal.nl + nieuwsbrief
etotaal.nl is de website voor het vinden van producten, leveranciers en het laatste nieuws. Met de wekelijkse 
nieuwsbrief houdt etotaal.nl u op de hoogte van het actuele nieuws. Elke week, stelt de redactie van etotaal.nl een 
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U kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief via www.etotaal.nl

Lees  -TOTAAL ook digitaal
U vindt de meest actuele uitgave van e-totaal, in elektronische vorm, op onze homepagina,www.etotaal.nl.  
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van leveranciers in de markt. Deze bedrijven kunnen snel gevonden worden via het handige zoeksysteem. 
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artikelen die bij het betreffende bedrijf horen. Zo weet men direct wat het laatste nieuws van dit bedrijf is.                       
               
Zorg dat de gegevens van uw bedrijf ook vermeld worden in de leveranciersgids. 
Ga naar www.etotaal.nl, knop leveranciersgids, om uw bedrijf gratis aan te melden. 

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

De 3M Scotchcast 2123 kabelhars biedt maxi-
male flexibiliteit voor de gebruiker. Het hoog-
waardige materiaal biedt voor elektrische dozen 
buitenshuis en in natte ruimtes een betrouw-
bare bescherming tegen water en vocht. Indien 
nodig kan het op elk gewenst moment zonder 
residu worden verwijderd. De betrouwbare 
en eenvoudig te gebruiken isolatieoplossing is 
speciaal ontworpen voor elektrische buitenaan-
sluitingen conform IPx8. Hier beschermt de 
hoogwaardige hars tegen vocht, schokken en 
trillingen en zorgt zo voor een optimale wer-

king van de elektrische dozen in natte ruimtes. 
Het materiaal is flexibel, transparant en houdt 
de verbindingen te allen tijde bereikbaar. De 
hars combineert een uitstekende afdichting 
met een lage viscositeit en homogene isolatie. 
Verwerking is eenvoudig met de 3M Scotchcast 
Easy Dispenser 250. De verwijderbare hars is 
RoHS- en REACH-conform.                         •
3M Nederland BV
(015) 782 23 33
www.3mnederland.nl

Afdichten en isoleren met kabelhars

Wifi access point voor industriële en rail-toepassingen
De RuggedAir1000 van 
Acksys is een 'alles-in-één' 

multifunctioneel Wifi-product dat kan wor-
den geconfigureerd als access-point, client, 
repeater, router en mesh. Door de robuuste 
opbouw kan de RuggedAir1000 worden 
ingezet voor toepassingen in het open-
baar vervoer, automotive en industrie. De 
RuggedAir1000 is voorzien van een 802.11ac, 
1,3 Gbps, MIMO 3T3R radio met 3 anten-
nes voor snelle data overdracht. De elektro-
nica, die wordt gevoed met 12...36 VDC of 
PoE, is ondergebracht in een waterdichte 
IP66 behuizing met M12-connectoren. Het 
geheel is bestand tegen schokken en trillin-
gen conform EN611373. Voor het configu-
reren en beheren van RuggedAir1000 Wifi-

Modules levert Acksys software in de vorm 
van de WaveManager en de WaveViewer. De 
configuratie van de Wifi-module wordt opge-
slagen in het C-Key geheugen. Bij vervan-
ging van een defecte module kan men deze 
C-Key overzetten waardoor de vervangen 
unit weer direct klaar is voor gebruik. Door 
de robuuste constructie is de RuggedAir1000 
geschikt voor zware industriële en automo-
tive toepassingen maar ook voor tram-, trein- 
en metro-omgevingen.               •
B.E.S.D. Benelux BV
(0493) 316 554
www.besd.nl

De IT-infrastructuur moet alle nodige ruimte 
krijgen om te groeien en zich aan te pas-
sen aan het steeds groter wordende pakket 
van nieuwe wensen en eisen. Daarom is de 
installatie van een kwalitatief hoogwaardige, 
modulaire datakast de beste garantie voor een 
veilige en duurzame data-opslag die met de 
klant mee kan groeien en ontwikkelen. Met 
Nexpand Express biedt Legrand een slimme 
en modulaire LAN-kast die installateurs naar 
de wensen van hun klanten kunnen samen-
stellen. Het grote assortiment aan accessoires 
en componenten zorgt ervoor dat de Nexpand 
Express-kast mee groeit met de op termijn 

veranderende behoeften van 
de gebruiker. Deze optimale 
connectiviteit tussen diverse 
onderdelen biedt de ver-
eiste garantie en continuïteit 
voor de toekomst. De data-
kast heeft een zeer robuuste 
constructie, waardoor hij 
de ideale behuizing is voor 
IT-apparatuur in bedrijven. 
Dankzij een hoge materiaal 
kwaliteit en degelijke afwer-
king garandeert Legrand een 
lange levensduur, waardoor 

de Nexpand Express datakast een uitstekende 
investering is op lange termijn.               •

Legrand Nederland BV
(0411) 653 111, www.legrand.nl

Modulaire LAN-kast
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