
Industriële automatisering
De XPlanar is 
ontwikkeld voor 
2D-productbeweging 
met maximaal 6 
vrijheidsgraden waarbij 
zwevende movers over 
individueel gerangschikte XPlanar-tegels bewegen.

Sensoren
In de groeimarkt voor 
sensortechnologie com-
bineert dit druktrans-
mitter-platform een 
hoge meetnauwkeurig-
heid en stabiliteit met 
een uitstekende kostenefficiëntie
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www.etotaal.nl

LFP-accu’s als vervanging van loodaccu's
Lithium-ijzer-fosfaat-accu's zijn een prima vervanger voor 
loodaccu's. In een mobiele robot die vrij van de netspanning  
moet werken, hebben ze grote voordelen.

Seminar Industriële Veiligheid
Voor de maakindustrie en de procesindustrie is veiligheid heel 
belangrijk. Over dit thema organiseert FHI daarom twee online 
kennisdagen.

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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Cybersecurity is een kritieke kwestie
De beveiliging van industriële installaties tegen indringers is totaal anders 
dan voor IT-toepassingen. HMS geeft hier een online seminar over. 6

Elektronica
Wanneer men zich aan 
enkele ontwerpregels 
houdt en in geval van 
twijfel om deskundig 
advies vraagt, zijn 
meerlaags printen met 
via’s goed realiseerbaar

12

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

elektronica

elekrotechniek

energietechniek
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https://www.top-electronics.com
http://sensors.nl
https://batenburg.nl/industriele-componenten/batenburg-adelco-electronics/
http://elsto.eu
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De grote sprong?
De plannen om weer naar de maan te 
gaan en zelfs door te reizen naar Mars 
zijn de laatste maanden weer volop in de 
belangstelling. Er worden weer astronau-
ten aangetrokken, waaronder vrouwen 
en parastronauten - astronauten met een 
lichamelijke beperking. Al die mensen 
moeten uiteindelijk met de modernste 
ruimtevaartuigen gaan reizen naar de 
maan en Mars om daar terplekke te gaan 
landen op dezelfde manier zoals dat 50 
jaar geleden ook gedaan werd met de 
Apollo-maanlanders. De ruimtevaar-
tuigen mogen dan wel modern zijn, de 
manier waarop de laatste meters afgelegd 
moeten worden, is nog steeds hetzelfde. 
De maan is immers nog altijd de maan 
en zo ook de natuurkunde over zwaarte-
kracht, banen om planeten, etc. 
In deze race naar de maan speelt YouTube 
een belangrijke rol als het gaat om de 
nieuwsvoorziening. Opvallend was dan 
ook dat YouTube bij mij aan kwam zetten 
met een serie zeer interessante filmpjes en 
lezingen over de besturingscomputer die 
werd gebruikt in de Apollo maanlander. 
Deze computer - de Apollo Guidance 
Computer of ook wel AGC - is een appa-
raat waarvan beweerd werd dat de eerste 
de beste rekenmachine meer in zijn mars 
heeft, maar wat een bewering is die verre 
van waar is. Zeker als je kijkt naar de 
techniek van de jaren 60 van de vorige 
eeuw, dan kun je alleen maar onder de 
indruk zijn. Het hele Apollo-project was 
indrukwekkend, maar hoe de AGC was 
opgebouwd en functioneerde, was gigan-
tisch. Niet voor niets dat deze computer 
een plaatsje gekregen heeft in een aantal 
musea en uitgebreid op YouTube. De 
besturingscomputer uit de ruimtevaar-
tuigen van vandaag de dag zullen waar-
schijnlijk over 60 jaar niet eenzelfde eer 
toebedeeld krijgen. Dat zijn computers 
met de kracht van de huidige elektronica. 
Daarmee is het een fluitje van een cent 
om de besturingstaken uit te voeren. Zij 
kunnen daarbij ook nog eens gebruik 
maken van alle technieken die 60 jaar 
geleden, bij de ontwikkeling van de AGC 
nog uitgevonden moesten worden - de 
grote sprong voor de mensheid waarvan 
de AGC een belangrijke, maar onderbe-
lichtte springplank was.

Ewout de Ruiter

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit, maar heb-
ben een beperkt rendement. Dat kan worden verbeterd 
met heldere, kleurrijke platen van lichtgevende materialen, 
zogenaamde luminescent solar concentrators (LSC’s). In 
tegenstelling tot zonnepanelen kunnen LSC’s gemakkelij-
ker worden geïntegreerd in stedelijke omgevingen om een 
duurzame en tegelijk visueel aantrekkelijke omgeving creë-
ren. Hoewel LSC’s al sinds eind jaren zeventig op de markt 
zijn, hebben ze moeite gehad om dezelfde commerciële 
impact te krijgen als zonnepanelen, deels door een gebrek 
aan meetstandaarden. TU/e-onderzoeker Michael Debije 
heeft samen met medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk 
en Italië een reeks LSC-metingen ontwikkeld die de com-
merciële toepassing van LSC’s kunnen vergemakkelijken. 
Hoewel fotovoltaïsche panelen bijna alomtegenwoordig 
zijn in de samenleving en bijdragen aan de energietransitie, 

Zonnecel-boosters
zijn er ook nadelen. De donkere kleur van zonnepanelen is niet prettig voor 
het oog. Ze leveren minder goede prestaties in schaduwrijke gebieden en 
onder bewolkte omstandigheden, zijn maar in beperkte vormen en maten 
verkrijgbaar en kunnen slechts aan één zijde licht opvangen. Bovendien rea-
geren PV-panelen op specifieke golflengtes van het opvallende licht. Deze 
esthetische en operationele beperkingen kunnen worden aangepakt door 
PV-panelen aan te vullen met luminescent solar concentrators. Hierdoor 
kunnen de PV-panelen op bijna elke locatie worden gebruikt. Luminescent 
solar concentrators (LSC’s) bestaan uit lichtgevende materialen - luminoforen 
- die op het oppervlak van een polymeer- of glasplaat zijn gecoat. Licht wordt 
door de luminoforen opgevangen bij een bepaalde golflengte, en vervolgens 
weer uitgezonden bij een langere golflengte. In tegenstelling tot PV-panelen 
zijn LSC’s gevoelig voor diffuus licht, zijn ze visueel aantrekkelijk, en wordt 
het gebruik niet beperkt tot alleen daken. Maar het cruciale voordeel: LSC’s 
kunnen de gevoeligheid van PV-panelen verhogen, omdat ze bruikbaar 
bij meer golflengten van het opvallende licht. Hoewel hun functionaliteit 
indrukwekkend is, is er een probleem met LSC’s. Momenteel is het moei-
lijk om de prestaties van verschillende LSC-apparaten te vergelijken, omdat 
veel onderzoekers LSC’s evalueren in de context van PV-technologieën. Een 
bijkomend probleem is dat sommige onderzoekers LSC’s zien als fotonische 
apparaten. Het gebrek aan consensus is schadelijk geweest voor het groot-
schalige gebruik ervan. Gemotiveerd door het gebrek aan goede protocol-
len om LSC-technologieën te classificeren, heeft Debije samen met Rachel 
Evans (University of Cambridge, VK) en Gianmarco Griffini (Politecnico di 
Milano, Italië) een reeks metingen bedacht die door elk laboratorium kun-
nen worden uitgevoerd. Deze meetbenaderingen zijn gepresenteerd in een 
recent artikel in het tijdschrift Energy & Environmental Science.                 •
TU/e
www.tue.nl

Het aantal octrooiaanvragen dat 
Nederlandse bedrijven bij het Europees 
Octrooibureau (EOB) hebben inge-
diend is in 2020 met 8,2% gedaald. 
Deze daling volgt op een gematigde 
daling in 2019 en is de grootste sinds 
2012. Met 6375 octrooiaanvragen bleef 
Nederland het derde grootste land van 
herkomst voor octrooiaanvragen onder 
de 27 EU-lidstaten en staat het wereld-
wijd – evenals vorig jaar – op de achtste 
plaats. Ondanks de pandemie was het 
totaal aantal Europese octrooiaanvra-
gen in 2020 bijna op hetzelfde niveau 
als het voorgaande jaar. Het EOB 
ontving vorig jaar in totaal 180.250 
octrooiaanvragen, iets minder dan in 
2019. Onder de toonaangevende tech-

nische sectoren in alle landen lieten far-
maceutische producten en biotechno-
logie de grootste sectorstijging zien bij 
de octrooiaanvragen. Medische techno-
logie was qua volume verantwoordelijk 
voor de meeste uitvindingen in 2020 
en heroverde de toppositie op digi-
tale communicatie. De grootste daling 
vond plaats in het vervoer, vooral op 
het gebied van lucht- en ruimtevaart 
en in mindere mate de auto-industrie. 
De provincie Noord-Brabant bleef de 
belangrijkste Nederlandse regio op het 
gebied van octrooiaanvragen, goed voor 
meer dan de helft van alle Nederlandse 
aanvragen, maar noteerde een dui-
delijke daling in vergelijking met het 
voorgaande jaar. Ondanks deze daling 

bezette Noord-Brabant in 2020 de 
vijfde plaats op de lijst van alle Europese 
regio’s bij het EOB.                   •
Europees Octrooibureau
www.epo.org/patent-index2020

Minder Nederlandse octrooiaanvragen

...voor installateurs, distributeurs, adviseurs, paneelbouwers, systeemintegra-
toren en industriële eindgebruikers worden georganiseerd door Schneider 
Electric. Deze trainingen duren gemiddeld 1...1,5 uur en kunnen gratis 
worden bijgewoond. Tot de onderwerpen behoren onder andere energiedis-
tributie, energiemanagement, gebouwautomatisering en cybersecurity in de 
energiedistributie.                          •
Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

Online trainingen...

http://maptools.nl
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Electronics & Applications 2021
Vakbeurs Electronics & Applications 2021 telt inmiddels ruim 50 
inschrijvingen. Tot 23 april kunnen exposanten hun voorkeur voor 
een plek op de plattegrond doorgeven. Na deze deadline begint de 
organisatie met het intekenen van de conceptplattegrond. 

Electronics & Applications vindt van dinsdag 28 tot en met 
donderdag 30 september 2021 plaats in de Jaarbeurs. Het hele 
scala van print tot product is in Utrecht aanwezig. Electronics & 
Applications is dé plek voor de engineers, ontwerpers, ontwik-
kelaars en niet-techneuten die op zoek zijn naar concrete oplos-
singen. Naast een bezoek aan de beursvloer valt er meer te beleven. 
Zo is er een groot en divers seminarprogramma te volgen. 

Gadget 2021: E&A Parrot
De gadget voor deze editie van de beurs is de ‘E&A parrot’. De 
kleurenschets voor de gadget voor Electronics & Applications 2021 
is met dank aan Saar Drimer van Eurocircuits nu een feit. De E&A 
parrot is een ‘voice recording device’ in de vorm van een papegaai 
met een ingebouwde microfoon die een regel tekst opneemt van 
een aantal seconden. De ingebouwde microcontroller vervormt 
deze met behulp van een aantal leuke special effects en speelt de 
ingesproken tekst af door de ingebouwde luidspreker. Op de beurs-
vloer verzamelt de bezoeker door het volgen van diverse stappen de 
E&A Parrot. De bijzondere effecten kunnen tijdens de beurs ‘live’ 
geünlockt worden. De functionaliteiten in combinatie met het 
trendy en kleurrijke design vormen het ideale gadget voor jong en 
oud. Een groot voordeel van het gadget is dat deze zowel tijdens als 
na de beurs door bezoekers te gebruiken is.

De ontwikkelaar van dit project 
is Dekimo uit Leuven. De lay-
out van de PCB wordt gedaan 
door Eurocircuits en het gadget 
wordt uiteindelijk zelfs live op de 
beursvloer geproduceerd door A1 
Electronics. Van deze interactieve 
papegaai worden 1.500 exempla-
ren gemaakt.

www.fhi.nl/eabeurs

Robots nemen in de maakindustrie steeds meer werk van de 
mens over. Samenwerkende robots aan de lopende band om 
een product in elkaar te zetten waren er al. Robots om in te 
pakken ook, maar dit in combinatie met robots die nieuwe 
onderdelen en/of halfproducten aanvoeren naar een transfer-
systeem is bijzonder en vernieuwend. Onderzoekers, docen-
ten en studenten van de opleiding Mechatronica van Fontys 
Hogeschool Engineering hebben zo'n systeem ontwikkeld. 
Voor het vervoer van onderdelen van een product, de pro-
ductie en de verpakking wordt een transfersysteem gebruikt. 
Dit transfersysteem verzorgt de verplaatsing tussen de ver-
schillende 'werkstations'. Tijdens dit productieproces wer-
ken robots met elkaar samen. De producten en onderdelen 
die op het transfersysteem liggen, worden door robotarmen 
opgepakt en gemonteerd tot één product. Wanneer de robo-
tarmen de onderdelen tot een eindproduct monteren, wordt 
met een camera de kwaliteit van het eindproduct gecontro-
leerd. De ontwikkeling van dit nieuwe systeem gaat verder 
dan alleen de samenwerkende robotarmen aan de productie-
lijn. De productonderdelen worden aangevoerd door middel 
van een Autonomous Guided Vehicle (AGV). Op de AGV 
is een toploader bevestigd. Deze verplaatst de uiteindelijke 
producten van de AGV naar het transfersysteem. Met het 
nieuwe (robot)transfersysteem van Fontys wordt een groot 
deel van de assemblage en het maakproces geautomatiseerd. 
Het geautomatiseerde productiesysteem draagt bij aan een 
flexibele productie. Daarnaast biedt het systeem mogelijk-

Zelfstandig robotgestuurd transfersysteem

heden voor nieuwe samenwerkingen met de 
maakindustrie. Het geautomatiseerde pro-
ductiesysteem is ontwikkeld en geïnstalleerd 
op de Brainport Industries Campus (BIC) 
in Eindhoven, een extra locatie van Fontys 
Hogeschool Engineering, en wordt voort-
durend verder ontwikkeld en gebruikt voor 
onderzoek.               •
Fontys Hogeschool
www.fontys.nl

Installaties in gebouwen, zoals 
gebouwbeheerssystemen, 
domotica, klimaatregelingen 
of beveiligingssystemen, zijn 
steeds vaker met het internet 
verbonden. De afgelopen 
jaren is gebleken dat instal-
laties die aan internet zijn 
gekoppeld, een aantrekkelijk 
doelwit vormen voor cyber-
criminelen. KNX Nederland 
publiceerde onlangs een 
whitepaper om de bewust-

Whitepaper bewustwording 
cybersecurity

wording over cybersecurity binnen de instal-
latiemarkt te vergroten. Het document moet 
ervoor te zorgen dat alle partijen in de instal-
latiemarkt actie kunnen ondernemen om de 
digitale gevaren te elimineren of te minimali-
seren. Lezers van de whitepaper hoeven geen 
voorkennis te hebben over het onderwerp. Het 
document bevat een introductie over het feno-
meen cybersecurity maar legt bijvoorbeeld ook 
uit wat het Internet of Things inhoudt en wat 
smart homes en smart buildings zijn en welke 
risico’s daaraan zitten. Daarnaast bevat het 
kennisdocument ook informatie over routers, 
gateways, een VPN en beveiligde cloudservices 
en hoe deze het beste kunnen worden ingezet 
om een veilige internetverbinding tot stand te 
brengen. De whitepaper bevat uiteraard ook 
praktische adviezen om digitale systemen zo 
goed mogelijk te beschermen. Zo behandelt 
het document de basisprincipes om het risico 
op cybercrime te minimaliseren en geeft het 
mogelijkheden voor fysieke beschermings-
maatregelen voor slimme systemen.               •
KNX Nederland
(06) 5234 8746
www.knx.nl

In het CoLab, het nieuwe applicatiecentrum 
op de Schunk-locatie in Brackenheim-Hausen 
(Duitsland), kunnen klanten hun automatise-
ringsoplossingen nu realistisch testen op een 
oppervlakte van 800 vierkante meter en deze laten 
valideren. De mogelijkheden voor automatise-
ring zijn divers en nieuwe technologieën breiden 
het spectrum voortdurend uit. Onzekerheden 

creëren vaak hindernissen die gebruikers ervan 
weerhouden geautomatiseerde processen te 
implementeren, ook al is er een groot potentieel. 
Het CoLab biedt klanten de ruimte om samen 
met de engineers van Schunk een oplossing voor 
hun applicatie te bespreken en te ontwikkelen. 
Het applicatiecentrum is opgedeeld in kleinere 
cellen voor lichtgewicht ontwerpen, industriële 
robots en testopstellingen. Er zijn twaalf indus-
triële robots en cobots beschikbaar om een pas-
sende oplossing te vinden voor de specifieke 
vraagstellingen. De focus ligt in daarbij de eerste 
plaats op toepassingsgebieden met betrekking tot 
nieuwe Schunk-technologieën.      •
Schunk Intec
(073) 644 17 79
www.nl.schunk.com

Applicatiecentrum voor 
automatiseringsoplossingen

Is 5G 'gewoon' een nieuwe generatie 
mobiele communicatietechnologieën of 
is het iets revolutionairs? Men kan zich 
nu inschrijven voor het 5G New Radio 
online-compendium om een omvat-
tend antwoord op deze vraag te krijgen. 
Vijf experts van Rohde&Schwarz op 
het gebied van draadloze communica-
tietechnologieën laten hun licht schij-
nen over 5G NR. In dit e-boek kun-
nen de lezers alle relevante details van 
de nieuwe technologie verkennen – van 
de beginselen tot de procedures die in 
overeenstemming zijn met de 3GPP-
specificatie. Ook komen de belang-
rijkste aspecten van de implementatie 
aan de orde, omdat niet alleen wordt 
beschreven 'hoe' de technologie werd 
gespecificeerd, maar ook waarom. Men 

E-boek over 5G

ontdekt bovendien welke test- en meetapparatuur nodig 
is om 5G NR-producten te ontwikkelen, te produceren 
en te onderhouden. Het 5G NR e-boek is toegankelijk 
via het Rohde & Schwarz GLORIS klantenportal.       •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl
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De nieuwe verhuurcatalogus van Maptools 
is uitgekomen, ook dit jaar weer in 
papieren vorm; deze kan gratis worden 
aangevraagd. Er is ook een PDF-versie 
beschikbaar die van de site van Maptools 
kan worden gedownload. 
www.maptools.nl

Op 1 juli 2021 legt Geert Hellings 
zijn functie als algemeen directeur bij 
Mikrocentrum neer. Deze beslissing is 
genomen in overleg met het management 
team en het bestuur van de Stichting 
Mikrocentrum Nederland. Mikrocentrum 
heeft samen met een externe partner een 
wervings- en selectieprocedure opgestart 
voor het aantrekken van de opvolger van 
Geert Hellings. De benoeming zal voor de 
zomervakantie 2021 plaatsvinden. 
www.mikrocentrum.nl

Tele Radio Benelux, specialist in veilige 
draadloze besturingen, heeft op maandag 
22 februari 2021 de eerste paal voor het 
nieuwe bedrijfspand te Bleiswijk geslagen. 
Het nieuwe bedrijfspand ligt op minder 
dan 15 minuten rijden van het oude adres, 
in het Prisma park dat vele aantrekkelijke 
faciliteiten biedt naast veel levendigheid. 
Naar verwachting zal de verhuizing in 
november 2021 plaatsvinden. 
www.teleradio.nl

Kiwa – actief op het gebied van testen, 
inspecteren en certificeren – heeft een 
overeenkomst gesloten met DARE!! 
Services. Hiermee sluit DARE!! Services 
BV zich aan bij Kiwa. Het bedrijf zal de 
naam Kiwa Dare Services voeren. Ook 
onder de Kiwa-vlag blijft Dennis van der 
Vlugt directeur van Kiwa Dare Services. 
www.dare.nl

Het kantoor van Leuze Electronic BV is, 
na 20 jaar gevestigd te zijn geweest aan 
de Ringweistraat 6 in Waardenburg, op 1 
april 2021 verhuisd naar De Ooyen 15-C 
in 4191 PB Geldermalsen. 
www.leuze.nl

Ruim 35 Nederlandse bedrijven en 
organisaties nemen deel aan de digitale 
Hannover Messe van 12 tot en met 16 
april 2021. Niet alleen individuele deelne-
mers, maar ook het Nederlandse Paviljoen 
‘Holland High Tech House’ en het 
Nederlandse Startup & Scaleup Paviljoen 
zullen prominent aanwezig zijn. 
www.hannovermesse.de

De technische branche kijkt positief uit 
naar 2021. Ruim de helft (51%) van de 
technische bedrijven verwacht dat in 2021 
de omzet van zijn organisatie gaat stijgen. 
Daar staat slechts 8 procent tegenover 
die een daling verwacht. Dit blijkt uit de 
TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd 
door ROVC en te vinden op de site van 
dit instituut. 
www.rovc.nl

Een team onder leiding van de natuurkun-
digen Christoph Utschick en prof. Rudolf 
Gross van de Technische Universiteit van 
München (TUM) is erin geslaagd een 
spoel met supergeleidende windingen te 
construeren die in staat is om contact-
loos vermogen over te dragen in de orde 
van grootte van meer dan vijf kilowatt, 
en dat met slechts geringe verliezen. Het 
brede scala aan denkbare toepassingen 
omvat onder meer autonome industriële 
robots, medische apparatuur, voertuigen 
en zelfs vliegtuigen. Contactloze vermo-
gensoverdracht heeft zichzelf al bewezen 
als een sleuteltechnologie als het gaat om 
het opladen van kleine apparaten zoals 
mobiele telefoons en elektrische tan-
denborstels. Gebruikers zouden echter 
ook graag zien dat contactloos opladen 
mogelijk wordt voor grotere elektrische 

machines zoals industriële robots, medi-
sche apparatuur en elektrische voertui-
gen. Dergelijke apparaten kunnen op een 
laadstation worden geplaatst wanneer ze 
niet in gebruik zijn. Dit zou het mogelijk 
maken om zelfs korte stilstandtijden effec-
tief te gebruiken om de accu's op te laden. 
De momenteel beschikbare transmissie-
systemen voor efficiënt opladen in het 
kilowattbereik en hoger zijn echter groot 
en zwaar, aangezien ze zijn gebaseerd op 
spoelen die uit koperdraad bestaan. In 
samenwerking met de bedrijven Würth 
Elektronik eiSos en supergeleider-coa-
tingspecialist Theva Dünnschichttechnik, 
zijn de natuurkundigen onder leiding van 
Christoph Utschick en Rudolf Gross erin 
geslaagd een spoel te creëren met super-
geleidende windingen. De onderzoekers 
ontwikkelden een speciale spoelgeome-

trie waarbij de individuele windingen van 
de spoel door afstandhouders van elkaar 
gescheiden zijn. Deze truc vermindert de 
wisselstroomverliezen in de spoel aanzien-
lijk. Het resultaat is dat vermogensover-
dracht in het kilowattbereik mogelijk 
wordt.                    •
Technical University of Munich
www.tum.de

Contactloze overdracht van grote vermogens

De internationale EPLAN Virtual Fair opent dit jaar 
voor de zesde keer haar digitale poorten op 28 en 29 
april 2021. Tijdens deze Virtual Fair wordt een breed 
scala aan thema's met betrekking tot professionele 
engineering en geïntegreerde end-to-end processen 
aangeboden. Dankzij live lezingen voor managers, 
klantverhalen en een nieuw partner-omgeving kunnen 
de aanwezigen kennis en inspiratie opdoen. Diverse 
webcasts en softwaredemo's van de nieuwe oplossin-

Internationale EPLAN Virtual Fair
gen op het EPLAN Platform bieden ideeën en perspectieven voor verdere ont-
wikkelingen, ook wat betreft cloudmogelijkheden. De EPLAN Virtual Fair ont-
vangt haar aanwezigen met een nieuw, helder design en tal van themaspecifieke 
extra's voor zowel management als gebruikers. Lezingen op managementniveau 
over het ecosysteem van industriële automatisering en de mogelijkheden van 
industriële paneelbouw zijn een paar van de vele thema's die in het programma 
aan bod komen. Dit jaar worden deze thema's aangevuld met live lezingen voor 
de verschillende industrieën, onder meer op het gebied van automotive, energie, 
gebouwautomatisering, maritiem en de procesindustrie. Elke dag zullen er zes 
verschillende live demonstraties over softwarethema's plaatsvinden; experts bie-
den praktische inzichten in de EPLAN Platform innovaties. Daarnaast staan de 
mogelijkheden van de nieuwe clouddiensten als onderdeel van EPLAN ePULSE 
op het programma, evenals het efficiencypotentieel dat de systeemengineering 
van besturings- en schakelkasten kan opleveren. Last but not least is er ook 
ruimte voor amusement met verschillende online games. Bezoekers kunnen zich 
gratis registreren op https://www.EPLAN-software.com/virtual-fair/               •
EPLAN Software & Service
(0316) 591 770
www.eplan.nl

http://b3industrie.nl
http://sensors.nl
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Niet alleen voor IT maar ook voor OT

De eerste IT-virussen werden ontwikkeld in de jaren 70 en werden via Floppy Disks verspreid. Met de 

introductie van het internet kwamen nieuwe wegen om computers te besmetten. Jaren lang waren 

industriële computers en PLC's gelukkig gevrijwaard van deze ellende, maar onverlaten wisten op een 

gegeven moment ook hier binnen te dringen. Met de komst van IoT, IIoT en Industrie 4.0 zijn hun wegen om 

in industriële computers te komen aanzienlijk toegenomen, wegen die afgesloten moeten worden met de 

juiste middelen om schade en ellende te voorkomen.

Cybersecurity  
is een kritieke kwestie

Hoewel IT-incidenten veel vaker voorkomen, zijn 
OT-incidenten destructiever. Een inbreuk op de 
beveiliging in een industrieel of infrastructuursys-
teem kan tot zoveel meer leiden dan alleen financi-
ele schade. De stroomuitval in Oekraïne (december 
2016) en de mislukte poging om het chloridegehalte 
in de watersystemen in Israël (juni 2020) of Florida 
(februari 2021) aan te passen, maken duidelijk wat 
de gevolgen van een hack van een industriële instal-
latie kunnen zijn.
Wanneer IT naar OT kijkt, zien ze een onbekende 
wereld: de gebruikte componenten zijn vaak scherm-
loos (machines, PLC's), ze communiceren via indus-
triële protocollen op IT-netwerken (bijvoorbeeld 
PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, etc.), ze mis-
sen beveiligingstools (firewalls, antivirus), worden 
zelden gepatcht en ze worden zelfs anders gepro-
grammeerd of onderhouden.
Aan de andere kant beseft OT niet dat ze onderdeel 
zijn geworden van een IT-omgeving. Ze zien pro-
tocollen zoals MQTT of OPC UA als eenvoudige 
verbindingen naar één of andere serverlocatie en zijn 
zich er niet direct van bewust dat ze hun infrastruc-
tuur voor de wereld hebben geopend.

Wat te doen
Om de beveiliging te verbeteren, moeten binnen 
OT-systemen dezelfde beveiligingseisen gebruikt 

worden als binnen de IT-wereld. We worden ertoe 
gedwongen omdat over niet al te lange tijd alles 
met alles verbonden is. Met IoT geldt dat huishou-
delijke apparaten, de deurbel, de verlichting en de 
energiemeters beveiliging vragen. Dit vraagt om 
(andere) regelgeving zoals de Californische IoT-
beveiligingswet die alle fabrikanten van apparaten 
die direct of indirect verbinding maken met internet, 
dwingt om een basisset van beveiligingsmaatregelen 
te implementeren, zoals geen standaardwachtwoord. 
Deze wet kan enige impact hebben op de consu-
mentenmarkt, maar we hebben een beperkte impact 
gezien op industriële apparaten.
Betekent dit dat de industriële beveiliging tegen-
woordig vooral wordt gedreven door de markt:
  betekent dit dat de eisen voor hogere beveiliging 

moeten worden gepusht en afkomstig moeten 
zijn van grotere eindklanten?

  of gedreven door innovatieve fabrikanten die 
streven naar veiligheid als concurrentiedifferenti-
atie?

Gezien de voordelen die interconnectiviteit kan bie-
den - en gedreven door initiatieven zoals Industrie 
4.0 - streeft de markt ernaar industriële machines aan 
te sluiten op het IT-niveau om onderhoud, analyse 
en productie-effectiviteit te verbeteren. Dit betekent 
dat een snel groeiend aantal industriële machines 
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niet meer volledig geïsoleerd zal zijn van de buitenwereld. In 
de toekomst moet een fabriek overwegen om geselecteerde 
toegangspunten op verschillende niveaus te openen.  
Zijn de huidige fabrieken gesloten systemen en wat wil men 
zeggen dat de toegang van buitenaf wordt geweigerd? Het 
antwoord daarop hangt af van hoe we 'gesloten' definiëren. 
Als er absoluut geen verbinding met internet is, dan is er 
inderdaad een hogere bescherming tegen externe bedreigin-
gen. Een fabriekseigenaar moet echter rekening houden met 
beveiliging op verschillende niveaus. Zelfs als er geen koppe-
ling met internet is, kunnen mensen die de fabriek binnen-
komen, beveiligingsfouten maken waarmee rekening moet 
worden gehouden. Voorbeelden kunnen zijn:
1.  Een externe onderhoudsmonteur, van uw leverancier, 

sluit zijn laptop aan op uw machine voor diagnostische 
doeleinden. Via deze verbinding wordt u blootgesteld 
aan onnodige risico's en bedreigingen - zoals virussen of 
toegang tot interne vertrouwelijke documenten en gege-
vens

2.  Een pc die is aangesloten op een ongebruikte netwerk-
poort op een industrieel Ethernet-netwerk, waar alleen 
communicatie met de machine is toegestaan.

3.  Er wordt onjuiste firmware gedownload naar een 
machine.

4.  Een werknemer die onbedoelde configuratiewijzigingen 
aanbrengt via tools, internet of andere omgevingen die 
geen authenticatie vereisen.

5.  Iemand, ofwel een interne werknemer of een externe aan-
nemer, die een niet-beveiligde USB-geheugenstick met 
een virus naar een fabriek brengt. Na verbinding te heb-
ben gemaakt met een interne computer of poort, maakt 
het virus zelf de installatie ervan mogelijk.

Er zijn waarschijnlijk nog tal van andere voorbeelden. Dit is 
slechts een shortlist die enkele bedreigingen illustreert. De 
eventuele gevolgen kunnen echter sterk variëren van down-
time en systeemfalen tot het risico dat virussen/malware uw 
systeem binnendringen, wat leidt tot onvoorspelbaar gedrag, 
kwaliteitsproblemen en zelfs mogelijk letsel bij mensen. Aan 
de andere kant dwingt de toenemende complexiteit van pro-
ductiemachines het lokale team al om vaak met hun leveran-
ciers te communiceren via oplossingen voor externe toegang 
die, indien niet volledig beveiligd en beheerd, extra toegangs-
punten tot de fabriek creëren. 

Rekening houden met
Iedereen zal uiteindelijk rekening moeten houden met bevei-
ligingsaspecten in zowel nieuwe als oude installaties en ver-
volgens systemen op verschillende niveaus moeten bouwen 
door verschillende delen van een fabriek te segmenteren om 
een hoger beveiligingsniveau te creëren. We zullen ook moe-
ten zorgen voor co-existentie met oudere producten/instal-

laties die gebruik maken van oudere netwerken. Naast alle 
tot nu toe gestelde vragen is er een andere interessante vraag, 
namelijk kunnen fabrikanten van apparaten vertrouwen 
op de technologie van iemand anders om het daadwerke-
lijke beveiligingsgedeelte op te lossen? In veel gevallen zal 
dit mogelijk zijn en zelfs de voorkeur hebben. Voor machi-
nebouwers en eindgebruikers zal het gebruik van commu-
nicatieoplossingen met ingebouwde beveiligingsfuncties 
hen helpen om sneller en efficiënter de beveiliging op orde 
te hebben. Zo kan een fabrikant van automatiseringsappa-
ratuur voldoen aan de installatievereisten van zijn klanten 
met betrekking tot beveiliging, maar zonder de kopzorgen en 
investeringen die nodig zijn om dit zelf te doen.

Verantwoordelijkheid
Is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het 
apparaat om de beveiligingsvereisten in een fabriek op te los-
sen? Het snelle antwoord is nee, maar als u uw apparaten wilt 
verkopen op een internationale markt met een grote variatie 
aan gebruiksscenario's, moet u voldoen aan de beveiligings-
vereisten met behulp van beveiligingsprotocollen en functies 
die in uw product zijn ingebouwd.
Een veilige infrastructuur is gebaseerd op diepgaande bevei-
liging, die zelf is gebouwd op verschillende verdedigingsli-
nies - tot op componentniveau. Als fabrikant heb je geen 
controle over het specifieke beveiligingsbeleid binnen een 
fabriek. Daarom is het aan te raden om het apparaat zo te 
maken dat hij elke situatie aan kan. Het helpt immers om 
betrouwbaardere beveiligingsprestaties te bieden, ongeacht 
de installatieomstandigheden.
Beveiliging hangt ook af van acceptatie door gebruikers die 
al een sterke focus op beveiligingsbeheer hebben. Als een 
fabriek bijvoorbeeld eist dat zijn webpagina's toegankelijk 
zijn op het netwerk, kunnen alleen producten met HTTPS 
(beveiligd webprotocol) worden geaccepteerd. Dit betekent 
op zijn beurt dat de (apparaat)fabrikant deze veilige functi-
onaliteit in zijn product moet ondersteunen, anders riskeert 
hij de bestelling en toekomstige zaken te verliezen.

Wet en regelgeving
Zoals eerder gezegd, is er (nog) geen wetgeving, maar de 
beste manier om veiligheid te bereiken, is door te voldoen 
aan internationale normen. Het standaardisatieaspect van de 
cyberveiligheid is iets geavanceerder met enkele gevestigde 
normen zoals ISO27001 en IEC 62443.
ISO27001 is standaard gericht op het beschermen van de 
IT-beheersystemen. Het is een volwassen standaard, aange-
stuurd en geaccepteerd door IT-mensen, bewezen in gebruik 
met hoog beschikbare technologie zoals TLS-codering, 
VPN-connectiviteit, X.509-certificaten enzovoort. In indus-
triële toepassingen is deze standaard vooral relevant voor die 
systemen die zijn aangesloten op IT-omgevingen zoals IIoT 

en cloudgebaseerde communicatie, waar informatie-uitwis-
seling cruciaal is en waar IT-beveiliging de algemene vereiste 
is.
IEC 62443 - Is een opkomende norm voor industriële bestu-
ringstoepassingen - gericht op de robuustheid en veiligheid 
van een productietoepassing waarbij het determinisme van 
de communicatie de sleutel is voor de betrouwbaarheid.
Beveiliging voor ICS is een nieuw concept in een markt die 
de control loop van de applicatie beïnvloedt. Hij is bedoeld 
voor situaties waar speciale industriële communicatiepro-
tocollen zoals PROFINET worden gebruikt die een extra 
beveiligingsmechanisme vereisen en momenteel geen sterke 
veiligheidscultuur of -processen hebben.

Seminar
Op 20 mei aanstaande zal over het onderwerp embedded 
security door HMS Networks een webinar gehouden wor-
den met als titel 'How to get Secure Industrial Ethernet and 
IIoT without using stacks'. 
HMS is actief in een aantal domeinen als het gaat om bevei-
liging. Het gaat hier om activiteiten zoals deelname aan de 
ontwikkeling van grote open industriële netwerken en certi-
ficeringsprocesen voor veilige producten (IEC62443). Niet 
voor niets dat de specialisten van dit bedrijf het nodige te 
vertellen hebben over dit onderwerp. Het seminar dat die 
dag begint om 10.30 uur is online te volgen en gratis voor 
iedereen die te maken heeft met de beveiliging van indus-
triële netwerken. Meer informatie over dit seminar, als-
mede de mogelijkheid om u aan te melden is te vinden op:  
www.hms-networks.com/iiot2021             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Cybersecurity is een kritieke kwestie' 

www.hms-networks.com

Auteur Kurt van Buul, OEM Project Manager,  
HMS Networks
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Met het nieuwe MTE EFFICIENCY modulaire druktransmitter-platform biedt First Sensor AG, 
ontwikkelaar en fabrikant van niet alleen standaardproducten maar ook van klantspecifieke 
sensoroplossingen in de groeimarkt van sensortechnologie, een hoge meetnauwkeurigheid en 
stabiliteit voor veeleisende toepassingen in combinatie met een hoge kostenefficiëntie.

MTE EFFICIENCY-druktransmitter-
platform van First Sensor

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

Het platform omvat de transmitterserie MTE7000, 
MTE8000 en MTE9000 en biedt, dankzij de uitgebreide 
expertise die First Sensor gedurende meer dan 25 jaar heeft 
opgedaan, enorme mogelijkheden voor maatwerk in com-
binatie met korte doorlooptijden. Het vorige standaardplat-
form is in alle opzichten geoptimaliseerd en maakt, dankzij 
nieuwe productieprocessen en een compacter ontwerp, nu 
aanzienlijk lagere kosten mogelijk met behoud van de ver-
trouwde hoge kwaliteit van First Sensor-producten ‘made 
in Germany’.

Als vertrouwd partner levert First Sensor al een kwart eeuw 
aan toonaangevende bedrijven uit de industriële, medische 
en mobiliteitssector hoogwaardige sensoroplossingen voor 
talloze toepassingsscenario’s. Daarbij zijn hoge meetnauw-
keurigheid en stabiliteit, evenals deskundig advies en toe-
komstgerichte technologie, standaard.

Drie series, één kwaliteitsniveau
Met het nieuwe platform introduceert First Sensor drie 
nieuwe series druktransmitters. De MTE7000-serie is 
gebaseerd op piëzoresistieve druksensoren en is met name 

geschikt voor het meten van droge, niet corrosieve gassen 
vanaf 10 mbar.
De MTE8000-serie druktransmitters op basis van piëzo-
resistieve keramische druksensor-elementen is uitgerust 
met een roestvrijstalen behuizing; deze serie biedt een hoge 
mediacompatibiliteit voor corrosieve vloeistoffen en gassen.
De MTE9000-serie kan ook bogen op een hoge media-
compatibiliteit en is geschikt voor corrosieve vloeistoffen 
en gassen. In de roestvrijstalen behuizing worden volledig 
gelaste roestvrijstalen druksensorelementen zonder interne 
elastomeerafdichtingen gebruikt.
De drie series zijn alle gekalibreerd en temperatuurgecom-
penseerd en bieden verschillende versterkte analoge uit-
gangssignalen.

Net als andere oplossingen van First Sensor kunnen de 
druktransmitters van het nieuwe platform worden aange-
past aan specifieke klantenwensen.

Direct klaar voor gebruik
Maximale efficiëntie en kosteneffectiviteit zijn ook door-
slaggevend, vooral voor veeleisende precisietoepassingen. 

een wonder van efficiëntie voor precisietoepassingen

Als een geheel eigen ontwikkeling van First Sensor 
biedt het modulaire systeem van het nieuwe druk-
transmitter-platform een hoge mate van flexibili-
teit en kan het aan alle eisen worden aangepast. 
“Topprestaties voor een redelijke prijs – dat was van 
meet af aan ons motto. Onze uitgebreide expertise 
in het gebruik van sensoren voor een breed scala 
aan toepassingen en onder verschillende omstan-
digheden beïnvloedt de ontwikkeling van nieuwe 
producten en stelt ons zo in staat om hoogwaar-
dige, in hoge mate aanpasbare oplossingen aan te 
bieden tegen voordelige prijzen,” aldus Christian 
Calon, Product Manager voor druktransmitters bij 
First Sensor.                      •
Meer informatie: https://www.first-sensor.com/
en/products/pressure-transmitters/mte-efficiency/
index.html

First Sensor Benelux
073 6246546
www.first-sensor.com

Met de speciale EP70-lijm van HBK kunnen 
cilindervormige rekstroken gemakkelijker in 
schroeven en bouten aangebracht worden. 
Schroeven en bouten worden veel gebruikt 

bij kritische toepassingen zoals het vastzetten 
van componenten als motoren, turbines, ven-
tilatoren, generatoren, wielen en propellers. 
Met de rekstroken kunnen rek, kracht en tril-

lingen gemeten worden, die op schroeven en 
bouten – en dus op de verbinding – uitgeoe-
fend worden. Het monitoren van het gedrag 
van schroeven en bouten met behulp van de 

Speciale lijm voor cilindervormige rekstroken
traditionele, platte rekstroken is vanwege de 
cilindrische vorm niet gemakkelijk. In plaats 
daarvan kunnen het best cilindrisch opgerolde 
rekstroken gebruikt worden, maar door hun 
vorm zijn ze moeilijker in objecten te instal-
leren. Om dergelijke cilindrische rekstroken 
veilig en nauwkeurig toe te kunnen passen 
heeft HBK de EP70-lijm ontwikkeld. De lijm 
hardt uit bij verwarming en is geschikt voor 
gebruik in omgevingen met temperaturen tus-
sen –40 °C en +70 °C. De lijm is ideaal voor 
het uitvoeren van tests in de automobielindus-
trie, de scheepsbouw en in de industrie. HBK 
levert twee series rekstroken voor de schroe-
ven en bouten: LB11 en TB21. De rekstro-
ken zijn voorzien van koperen bedrading en 
kunnen toegepast worden in voorgeboorde 
bouten. Het boorgat moet een doorsnede van 
minimaal 2 mm hebben. Zowel de LB11 als 
de TB21 hebben een ronde vorm en kunnen 
gebruikt worden bij temperaturen van –200 
°C tot +140 °C.                 •

HBM
(0416) 286 040
www.hbm.com

http://b3industrie.nl
http://teleradio.nl
http://www.first-sensor.com
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Aan de ScopeCorder-familie van draagbare 
meerkanaals data-acquisitie recorders heeft 
Yokogawa een nieuw model toegevoegd, waar-
mee de snelheid, het aantal kanalen en func-
tionaliteit worden uitgebreid en verbeterd. De 
DL950 is ontworpen om fabrikanten een zeer 
gedetailleerd beeld te bieden van het elektrische 
en mechanische gedrag van een toepassing. De 
nieuwe ScopeCorder zal in veel markten wor-
den gebruikt, waaronder het testen van elek-
trische voertuigen en SiC/GaN-omvormers. 
Toepassingen in de stroom- en energiesec-
tor omvatten onder meer het vastleggen van 
gegevens over systemen voor hernieuwbare 
energie, terwijl fabrikanten van industriële 
apparatuur de DL950 van onschatbare waarde 

zullen vinden bij het testen van uiterst effici-
ente motoren, robots en sensoren. De DL950 
biedt een unieke combinatie van enerzijds de 
supersnelle bemonstering en signaalgetrouw-
heid van een oscilloscoop en anderzijds de 
langdurige opnamemogelijkheden van een 
recorder. De ScopeCorder meet signalen met 
een hoge bitresolutie, en doet dat betrouwbaar 
ook in ruwe omgevingen. Voortbouwend op 
de mogelijkheden van de beproefde DL850E, 
kan de nieuwe DL950 ScopeCorder grotere 
hoeveelheden gegevens verwerken met een 
hogere samplefrequentie en met een langere 
opnametijd. Het instrument heeft een groot 
acquisitiegeheugen tot 8 Gpoint en een sam-
plefrequentie van 200 MS/s bij 14-bits. De 

DL950 kan tot 32 separate analoge kanalen 
met 10 MS/s bij 16-bit bemonsteren, of maxi-
maal 128 digitale kanalen.               •

Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com

ScopeCorder

Encoders met  
IO-Link
Het portfolio van Kübler is uitgebreid met 
IO-Link-producten. IO-Link raakt steeds 
meer ingeburgerd in de automatiserings-
markt en wordt onder andere gebruikt in 
werktuigmachines, productielijnen, in de 
intralogistiek en in verpakkingsmachines. 
Kübler levert daarnaast ook trekdraad-
encoders met IO-Link. Op basis van de 
compacte Sendix M36 met een huisdiame-
ter van 36 mm introduceert Kübler deze 
productfamilie met IO-Link versie 1.1 
conform IEC 61131-9. Deze encoders zijn 
leverbaar in twee reeksen: het Smart Sensor 
Profile en het Kübler Standard Profile. 
Hieraan zijn diagnose-opties toegevoegd 
die onderhoud op afstand van de encoders 
mogelijk maken, evenals firmware-updates 
via IO-Link. De Sendix M36 magnetische 
encoders maken gebruik van energy harves-
ting. Kübler combineert de nieuwe IO-Link 
encoders ook met trekdraad-mechanismen. 
Hier worden vier prestatieklassen onder-
scheiden. De Performance- en Compact-
lijnen bevatten de nieuwe trekdraad-enco-
ders met IO-Link. Het meetbereik loopt 
van 0,3 m tot 42,5 m.                 •

Duranmatic
(078) 631 05 99
www.duranmatic.nl

Bipolaire  
stappenmotordrivers

De TMCM-1230 (5 ARMS) en TMCM-
1231 (6,5 ARMS) zijn geïntegreerde een-
assige steekbare controller/driver-modules. 
Elke module kan tweefase bipolaire stap-
penmotoren voeden; beide modules heb-
ben dezelfde vormfactor en pinning zodat 
ze eenvoudig omgewisseld kunnen worden. 
De modules maken gebruik van de unieke 
sensorloze technologie van Trinamic om de 
vermogensbehoefte van de motor in wer-
kelijke tijd te detecteren; vervolgens wordt 
de stroom direct aangepast, waardoor het 
vermogensverbruik met meer dan de helft 
wordt verminderd in vergelijking met andere 
oplossingen.                •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

http://moxa.com
http://elincom.nl
https://calpe.nl
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Slim en secuur voeren dankzij elektrische voerrobot

LFP-accu’s als vervanging  
van loodaccu’s

LFP (lithium-ijzer-fosfaat) accu’s zijn 

prima vervangers voor de traditionele 

loodaccu waarbij ze een aantal grote 

voordelen heeft. De belangrijkste zijn 

het veel lagere gewicht en het feit 

dat ze met een hoge stroom geladen 

en ontladen mogen worden. Door 

deze eigenschappen zijn ze uitermate 

geschikt voor mobiele robots, 

bijvoorbeeld de voerrobot FEEDR die er 

voor zorgt dat dieren in een stal op een 

slimme manier gevoerd worden. 

Een betere diergezondheid, gezonde groei en meer rendement 
begint bij slim voeren, met voerschema’s die zijn afgestemd 
op de individuele behoeften van de dieren. Dankzij voerro-
bot FEEDR die ontwikkeld is door SIEPLO kunnen veehou-
ders de voersamenstelling tot in detail controleren en perfect 
inspelen op het natuurlijke eetgedrag van bijvoorbeeld koeien, 
kalveren, schapen en geiten. Bovendien wordt het voerproces 
aanzienlijk vergemakkelijkt en worden door de nauwkeurige 
registratie van voerdata gezondheidsproblemen eerder herkend.
In 2019 hebben zij de onbemande FEEDR voerrobot geïntro-
duceerd, waarmee ze niet alleen inspelen op de schaalvergro-
ting in de veehouderij, maar hiermee ook het zuinig omgaan 
met grondstoffen willen stimuleren (afbeelding 1). Door de 
dieren vaker en in kleinere porties te voeren, blijft het voer 
vers. Hierdoor blijven minder restanten over, die weggegooid 
moeten worden. FEEDR is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar en functioneert volledig elektrisch. Daarmee is het 
systeem een milieuvriendelijk alternatief voor bijvoorbeeld een 
brandstofaangedreven voersysteem.

FEEDR is ontwikkeld voor het secuur voeren van met name 
kalveren en geiten. Hij rijdt met behulp diverse sensoren en 
RFID-technologie volledig autonoom door de gangen van de 
stal en vindt zo zelf zijn weg van voerlaadstations naar de dieren 
in de stal. Onderweg mengt hij het ruwvoer tot een homo-
geen mengsel en doseert het voer exact per dier of hok. Dankzij 
een elektronische kaart weet de FEEDR exact waar hij op elk 
moment is, terwijl speciale bumpers en laserscanners zorgen 
dat de voerrobot goed en veilig kan navigeren. 

100% elektrisch
De onbemande voerrobot functioneert volledig elektrisch en 
wordt aangedreven door twee accu’s van 24 V met een capaciteit 
van 280 Ah die parallel geschakeld zijn. Aanvankelijk maakten 
ze hiervoor gebruik van loodaccu’s maar liepen hiermee al snel 
tegen een aantal beperkingen aan, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de oplaadtijd van de accu’s. Daarom zijn ze op zoek gegaan 
naar een alternatieve oplossing, die ze vonden in de MG LFP 
(lithium-ijzer-fosfaat) accu’s van MG Energy Systems. Deze 

accu’s werden destijds alleen geleverd door Victron. Vanwege 
de complexiteit van het robotsysteem waren uitgebreide pro-
ductinfo en -ondersteuning gewenst, waarin de fabrikant en 
leverancier onvoldoende kon voorzien. Voor de fijne afstem-
ming en integratie van de accusystemen werd SIEPLO dan ook 
doorverwezen naar Top Systems. 
“Toen SIEPLO contact met ons opnam, waren de eerste MG 
Lithium-Ion accu’s reeds geïnstalleerd”, vertelt Ronald van den 
Berg, Sales Manager bij Top Systems. Echter gingen deze accu’s 
regelmatig kapot. Niet verwonderlijk, bleek uit onderzoek, 
want de accu’s zaten vol met mengvoederstoffen en vocht door 
onvoldoende afscherming van het accu systeem. “Om dit te 
ondervangen en een lange levensduur van de accu’s in de toe-
komst te borgen, is op ons advies het compartiment voor het 
accusysteem volledig stof- en vochtdicht afgewerkt (afbeelding 
2). Ook hebben wij onderzocht of de accu’s ingekort konden 
worden, zodat deze nog beter in de voerrobot passen. Door de 
flexibele instelling van MG Energy Systems is de behuizing van 
de accu ingekort waardoor de accu’s in de robot paste en een 
compactere accu aan het assortiment kon worden toegevoegd. 
Inmiddels heeft MG Energy Systems de nieuwe afmetingen 
zelfs als standaard in haar assortiment opgenomen”, aldus 
Ronald van den Berg.

Een volle accu in slechts 5-6 uur
Het grote voordeel van lithium- ijzer-fosfaat accu’s boven lood-
accu’s is volgens Van den Berg dat je veel meer energie uit de 
accu’s kunt halen. “Hierdoor zijn minder grote accu’s nodig. 
Een uitkomst, want de installatieruimte in de SIEPLO FEEDR 
is beperkt. Voor de voerrobot zijn twee MG LFP accu’s nodig 
met een totale capaciteit van 14,4 kWh. Deze accu’s zijn niet 
alleen zeer compact en licht van gewicht, maar kenmerken zich 
ook door een hoge toegestane laad- en ontlaadstroom en een 
lange levensduur. Bovendien is lithium-ijzer-fosfaat de meest 
veilige lithiumsoort.”

Afbeelding 3. De MG Master als Battery Management 
Systeem.

Afbeelding 2. De geheel afsluitbare ruimte voor de MG 
LFP accu’s in de FEEDR.

Afbeelding 1. De FEEDR aan het werk.
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LFP-accu’s als vervanging  
van loodaccu’s

Wanneer de accu’s hun procentuele onderwaarde (SOC)  naderen, rijdt de voerrobot zelfstan-
dig naar een 24 V acculader die de accu’s met 100 A in een hoge snelheid weer oplaadt. “Het 
accusysteem van de FEEDR heeft 14,4 kWh aan opslagcapaciteit (560 Ah bij 25,6 V)”, legt 
Van den Berg uit. “Dit betekent dat in 5...6 uur het volledige accusysteem kan worden opgela-
den, zodat de voerrobot weer snel kan worden ingezet.” Het ingebouwde Battery Management 
Systeem (BMS) bestuurt, beschermt en bewaakt de aangesloten accu’s tegen overladen, over-
matig ontladen, te hoge of te lage temperaturen en regelt het uitbalanceren van de accucellen 
(afbeelding 3). Bovendien bewaakt en volgt de MG Master LV diverse belangrijke parameters 
om inzicht te krijgen in de accustatus en het energieverbruik. Het BMS is gekoppeld aan 
een Victron Venus GX communicatiesysteem, het communicatiecentrum van de installatie 
(afbeelding 4). Met de Venus GX kunnen alle componenten in het systeem met elkaar com-
municeren en daardoor in harmonie samenwerken. De bewaking van live-gegevens en het 
wijzigen van instellingen kan indien gewenst plaatsvinden met een smartphone (of een ander 
apparaat) via het Victron Remote Management Portal. Via een CAN-bus vindt real-time com-
municatie tussen alle relevante PLC systemen plaats die de voerrobot besturen, bedienen en 
bewaken.

De lader
De acculader voor een voerrobot betreft normaal gesproken een intelligente en krachtige 
Victron Skylla-i acculader die is aangesloten op de 230 V netspanning. Echter, wanneer er 
sprake is van netvervuiling is een Victron Multiplus omvormer/lader combinatie aan te raden 
(afbeelding 5).

Beide acculaders zijn bestand tegen extreme omstandigheden zoals die in bijvoorbeeld een stal 
heersen: hitte, vocht en zoute lucht, etc. “Wanneer de SIEPLO FEEDR voor het accusysteem 
tot stilstand komt, ‘parkeert’ hij op zogenaamde sleepcontacten”, aldus Van den Berg. “Op 
dat moment geeft het Battery Management Systeem automatisch via de CAN-bus een ‘laad-
vrijgavesignaal’ af aan de Victron Venus GX, die het signaal via Modbus TCP/IP doorstuurt 
naar de besturingsoplossing van de klant. Ook hier wordt een digitale laadvrijgave afgegeven, 
waarna via een 433-MHz-nRF-zender de Skylla-i acculader wordt aangestuurd. Zodra beide 
accu’s gevuld zijn, vindt de communicatie in omgekeerde volgorde plaats, waarna de SIEPLO 
FEEDR weer vol energie en volledig autonoom alle dieren van voldoende voedsel kan voor-
zien.

Resultaat
Met de lithium-ijzer-fosfaat-accu is de FEEDR niet alleen veel lichter, maar is hij vooral veel 
meer inzetbaar. Accu’s hoeven niet meer uren aan een lader te hangen, tijd waarin de robot 
niet zich aan zijn taak kan wijden. Daar komt nog bij dat de lithium-ijzer-fosfaat-accu geen 
onderhoud vraagt. Er zit immers geen accuzuur in dat op peil gehouden moet worden. Ten 
opzichte van de veel gebruikte lithium-ion-accu’s hebben lithium-ijzer-fosfaat-accu’s als grote 
voordeel dat ze veiliger zijn. De accu’s vliegen veel minder gemakkelijk in de brand. Alleen 
als ze zwaar mechanisch mishandeld worden (bijvoorbeeld doorboren) is er een kans dat dit 
gebeurt. Wel zijn ze wat groter en zwaarder dan lithium-ion-accu’s, maar nog altijd vele malen 
minder dan loodaccu’s.                                        •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘LFP-accu’s als vervanging van loodaccu’s’ 

www.top.systems

Afbeelding 5. De Victron Multiplus omvormer/lader.

Afbeelding 4. Voor de communicatie wordt de Victron 
Venus GX gebruikt.

COLUMN

De zin van goede specificaties en 
beschrijvingen
(Of: “Probeer om niet in je leven te verdwalen”)

Stoort u zich ook zo aan die bombastische uitspraken die je soms leest bij een product-
presentatie? Vaak in de trend van: “Dit product ondersteunt BT, WiFi, Zigbee, Z-Wave 
en 868MHz en lost daarmee al uw communicatie problemen op” (Disclaimer: elke 
overeenkomst met een bestaande product aankondiging berust op puur toeval).
Als ik zoiets lees vraag ik me altijd af hoe de auteur van deze presentatie weet wat mijn 
problemen zijn. Of om het anders te formuleren, mijn problemen zijn dan juist de 
beschrijving van het product en niet de technische uitdagingen waarvoor ik sta. In de 
loop van de jaren heb ik uit ervaring geleerd dat technische problemen altijd oplosbaar 
zijn maar dat de moeilijk, of niet, oplosbare problemen juist ontstaan in de communi-
catie tussen mensen.

Om concreet te zijn, als ik mezelf geconfronteerd zie met een technische uitdaging is 
vaak de eerste stap het Internet. Deze voor mij onmisbare technologie stelt me in staat 
om snel mogelijke oplossingsrichtingen te vinden. Voorzien van een paar oplossings-
richtingen is de daaropvolgende stap het vinden van (deel) producten waarmee ik een 
oplossing kan creëren.
Helaas begint hiermee dan een moeizame speurtocht naar informatie. Met informatie 
bedoel ik dan niet de bla-bla zoals hierboven beschreven maar specificaties en functio-
nele beschrijvingen. Voor niet techneuten zou je dit het zoeken naar feiten in plaats van 
meningen of ‘alternatieve feiten’ kunnen noemen.
Tenslotte heb ik een concreet probleem op te lossen en, zoals mijn moeder vroeger wel 
eens zei, praatjes vullen geen gaatjes. Kom mij dus niet aan met een alternatief voor een 
feit, dat is niets anders dan onkunde verpakt in mooie woorden.

Over onkunde gesproken, laatst las ik een uitspraak die aan een wetenschapper werd 
toegedicht (helaas heb ik niet opgeschreven wie dat was) die bij een uitleg over een 
verschijnsel de volgende uitspraak deed: “Ik zal geen wetenschappelijke of technische 
termen gebruiken want die dienen er meestal toe om onze onkunde te verbergen”.
Dit is een uitspraak die me aan het hart gaat. Hoe vaak ben ik er niet tegenaan gelopen 
dat ik met iemand van gedachte wisselde en dat er een interessant onderwerp ter sprake 
kwam waarvan ik graag meer wilde weten? Te vaak bleek dan dat mijn gesprekspartner 
wel de juiste (modieuze) woorden kende maar dat hem de nodige kennis voor een 
goede uitleg ontbrak. Met als gevolg een dubbele teleurstelling, van mij omdat ik niets 
wijzer geworden was, maar ook van hem omdat hij met het schaamrood op de kaken 
toe moest geven het ook niet te weten. (Mocht u mij ooit in levende lijve tegen komen, 
als ik vragen stel is dat alleen maar om te begrijpen wat u zegt, wat dat betreft heb ik 
geen verborgen agenda).

Vertalen we deze zoektocht naar specificaties en beschrijvingen naar de wereld om ons 
heen dan zie ik tot mijn grote schrik dat steeds meer mensen er niet voor terug schrik-
ken om met droge ogen de meest wonderlijke flauwekul als waarheden te presenteren. 
Natuurlijk is dit van alle tijden geweest met verschillende hoogte en diepte punten, 
maar de laatste jaren neemt dit bij ons een steeds grotere vlucht.
Ons huidige nationale dieptepunt is nu toch wel een verkiezingswinst voor onze boreale 
filosoof die toch 8 kamer zetels wist te behalen met een fantasie verhaal over hoe onge-
vaarlijk Corona wel niet zou zijn en daarbij de feiten negeerde en zijn eigen mening als 
waarheid presenteerde en mensen een schijnoplossing uit de lock down bood.
Op persoonlijk vlak is het wel jammer dat zo een getalenteerd iemand zo erg in zijn 
eigen leven verdwaald is.

Persoonlijk hoop ik van harte dat het de regering gaat lukken de, helaas niet erg ambiti-
euze, vaccinatie strategie te realiseren, dan hoeven we na de zomer niet meer te dwalen 
en kunnen ons leven weer oppakken.

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Het aantal functies van elektronische apparatuur neemt met elke nieuwe generatie toe. 
Deze toename is voornamelijk een gevolg van de ontwikkeling van steeds snellere en 
kleinere microprocessoren. Deze geavanceerde processoren met honderden aansluitingen 
moeten natuurlijk met de periferie communiceren nadat ze op een print zijn gemonteerd. 
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat HDI-PCB’s (High Density Interconnect) op het 
toneel zijn verschenen om de vele duizenden verbindingen mogelijk te maken.

Meerlaags printen met via’s?  
Graag – maar dan wel goed!

Bij een normale PCB zijn er alleen gaten 
(via's) die door de hele PCB  geboord worden, 
maar bij een HDI-PCB kan men ook gebruik 
maken van blind via's en buried via’s. Deze 
via's zijn niet door hele PCB geboord, maar 
alleen door die lagen waarmee verbinding 
gemaakt moet worden. Hierdoor wordt op de 
andere lagen, die niet met de via zijn verbon-
den, ruimte vrijgemaakt voor verbindingen 
naar andere delen van de print, zodat men een 
maximaal aantal componenten en sporen op 
een klein gebied kan onderbrengen.

Blind via's gaan bijna altijd van een buiten-
laag naar de eerste binnenlaag. In de figuur 

zijn een filled via, staggered via en stacked via 
getekend. Deze worden vaak met een laser 
geboord en niet mechanisch. Deze laserge-
boorde via's worden microvia's genoemd. De 
microvia's worden laag voor laag opgebouwd 
(dat heet sequentieel). Als er bijvoorbeeld 
microvia's zijn van laag 1 naar 2 en van laag 
2 naar 3, dan worden eerst de microvia's van 
laag 2 naar laag 3 aangebracht en in een later 
proces pas de microvia's van laag 1 naar 2. Als 
men de stackup beschouwt, wordt er hier dus 
eigenlijk van binnen naar buiten gewerkt.

De diameter van een typische microvia 
bedraagt 100 µm; daarbij moet men er reke-

ning mee houden dat de microvia niet dieper is dan 80 µm, omdat 
het anders niet mogelijk is om een goede koperbedekking in het 
gat aan te brengen die de verbinding met de volgende laag moet 
maken. Deze verhouding wordt Aspect Ratio (AR) genoemd. Dit 
betekent dat de isolatieafstanden tussen de lagen beperkt moeten 
blijven om microvia te kunnen aanbrengen. De maximale AR is 
1:1, waarbij de diameter van de microvia dus gelijk is aan de diepte 
van het gat. In het algemeen wordt een AR van 0,8:1 geadviseerd.

Een buried via wordt mechanisch geboord en is niet aangesloten 
op de buitenlagen. Eigenlijk wordt hierbij in eerste instantie een 
normale PCB gemaakt en worden er naderhand een of meer lagen 
overheen gelegd waardoor de gaten die in de normale PCB zaten, 
worden 'begraven'. Met een combinatie van blind via's (micro-
via's) en buried via's kan men veel verschillende soorten aanslui-
tingen maken, zodat men alle componenten efficiënt kan plaatsen 
en aansluiten.                                  •
NCAB Group
0344 622556
www.ncabgroup.com/nl/benelux

Stacked via Staggered via Via in pad plater overFilled Microvia PTH / Through via

Met de EVCA210 introduceert Megger een 
testadapter voor het testen van laadpunten 

voor elektrische voertuigen. Met de inge-
bouwde PP- en CP-simulatie kan de span-
ning in- en uitgeschakeld worden en is het 
mogelijk om te controleren of het laadstation 
hier correct op reageert. Met de ingebouwde 
WCD is het ook mogelijk om een belasting 
op het systeem aan te sluiten zodat het onder 
belasting kan worden getest. Een noodzake-
lijke test bij laadpunten is de 6-mA-aardlek-
schakelaartest. Het is daarom belangrijk om 
de adapter toe te passen in combinatie met 

een installatietester die deze specifieke functie 
biedt. Speciaal voor dit doel levert Megger de 
MFT1845+, die met de EVCA210 de ideale 
testcombinatie vormt. De MFT1845+ biedt 
ook uitgebreide functionaliteit voor het testen 
van elektrische installaties volgens NEN1010, 
NEN3140 en SCIOS scope 8.              •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

Tester voor laadpalen

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

Met de PN/MQTT-coupler breidt Helmholz 
zijn productportfolio verder uit voor een nieuw 
type communicatie. Met deze coupler kan een 
directe verbinding tot stand worden gebracht 
van veld- of PLC-niveau naar de cloud. 
Gegevens worden veilig verzonden met behulp 
van SSL-codering en authenticatie. Zoals bij 
alle couplers van Helmholz, is ook voor deze 
nieuwe Profinet/MQTT-coupler geen extra 
software nodig. Het configureren vindt in de 
voor de gebruiker vertrouwde engineering-
omgeving plaats. Het compacte ontwerp is 
ruimtebesparend en de geïntegreerde LED's 
maken eenvoudige diagnose mogelijk. De PN/
MQTT-coupler zorgt voor een directe gege-
vensoverdracht tussen een Profinet-machine 
(PLC) en het in de IT gebruikte MQTT-
protocol. Aan de Profinet-zijde van de coupler 
wordt vastgelegd wat wordt gecommuniceerd. 
De PLC-engineer is hiervoor verantwoordelijk. 
Dit betekent dus dat de machinefabrikant de 
volledige controle heeft over de gegevensuitwis-
seling met de IoT-wereld. De coupler maakt het 
mogelijk om zowel data vanuit de PLC te ver-
sturen als te ontvangen. De verbinding naar de 
MQTT-broker kan lokaal en met de bekende 
cloud-aanbieders worden gerealiseerd.             •

Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

Profinet/ 
MQTT-coupler

ADVERTORIAL

http://b3industrie.nl
http://sensors.nl
http://www.ncabgroup.com/nl/benelux
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De eenvoudige, compacte en veelzijdige 
VT1-frequentieregelaars vormen een 

oplossing voor talloze industriële en ser-
vice-toepassingen. Door het extreem com-
pacte formaat zijn ze bijzonder geschikt 
voor installatie in elektrische behuizin-
gen en machines waar de ruimte beperkt 
is. De nieuwe frequentieregelaars van de 
VT1-serie zijn uitgerust met een eenfase-
ingang (200...240 VAC 50/60 Hz) en 
een driefase-uitgang (0...240 VAC 0...599 
Hz). Aan de voorzijde is een RS485-poort 
gemonteerd voor bediening op afstand 
en bewaking door supervisie-systemen of 
een PLC/HMI-controller. Ondersteund 

worden Modbus-RTU voor industriële 
communicatie en BACnet, dat door-
gaans wordt gebruikt in gebouwbeheer 
en HVAC-toepassingen. De nieuwe VT1-
frequentieregelaars kunnen worden gepro-
grammeerd met hun toetsenbord en dis-
play aan de voorzijde. Als alternatief voor 
conventionele programmering met het aan 
de voorzijde gemonteerde toetsenbord, kan 
de VT1-aandrijving op afstand worden 
geprogrammeerd met een PC met behulp 
van de VT1X SW-software van Lovato 
Electric. De VT1-frequentieregelaars zijn 

Compacte frequentieregelaars

verkrijgbaar in de vermogens 0,2, 0,4, 0,75, 
1,5 en 2,2 kW.                  •
Calpe Industrial 
(0342) 451 544, www.calpe.nl

De i4L SCARA van Omron is een compacte 
maar krachtige robot die kwaliteit met schaal-
baarheid, preventief onderhoud en integra-
tieflexibiliteit combineert. Dankzij het com-
pacte ontwerp en het kleine vloeroppervlak is 
de robot eenvoudig te installeren en kan hij 
zonder extra bevestigingsmiddelen worden 
gemonteerd op een tafel of aan een muur. Het 
compacte ontwerp en de flexibele programme-

ring maken de i4L ideaal voor een breed scala 
aan robottoepassingen. De i4L biedt eenvou-
dige integratie met een Ethernet-verbinding, 
en maximale inzetbaarheid door middel van 
interactieve onderhoudsalarmen en een RGB-
koepelverlichting. Met een statuslampje wor-
den problemen snel en efficiënt gesignaleerd. 
Het is ideaal voor herhaalbare toepassingen 
met hoge snelheid en wordt geleverd in werk-
bereiken van 350, 450 en 550 mm. De belang-
rijkste kenmerken van de i4L SCARA kunnen 
als volgt worden samengevat: eenvoudige inte-
gratie; maximale inzetbaarheid; maximale pres-
taties en hoge productiviteit.                •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
industrial.omron.nl

I4L SCARA-robotserie Ultracompacte schakelende regelaar

De RPMH-1.5-serie van Recom is een 1,5 A 
niet-geïsoleerde schakelende regelmodule die 
slechts 3,75 mm dik is en die zonder derating 
in een temperatuurbereik van –40 °C tot +100 
°C werkt. Schakelende regelaars zijn bij uitstek 
geschikt voor toepassingen waar een efficiënte 
omgang met hoge omgevingstemperaturen 
een rol speelt voor een veilige functionaliteit: 
e-mobiliteit, industrieel transport en zonnepa-

nelen. Daarnaast kunnen de regelaars worden 
gebruikt voor 48-V-busapplicaties, bijvoor-
beeld in de automotive, cloud computing- en 
robotica-sector. De modules munten uit door 
een rendement van maximaal 97% onder vol-
ledige belasting bij omgevingstemperaturen 
tot + 100 °C. Voor het gebruik van de control-
lers is slechts één externe condensator nodig. 
Bovendien bieden de niet-geïsoleerde modules 
een optimale elektromagnetische compatibili-
teit dankzij zeszijdige afscherming. Naast een 
breed ingangsspanningsbereik van 4,3 tot 60 
VDC bieden de controllers een aanpasbaar uit-
gangsspanningsbereik van 2,64 tot 28 V.        •
RECOM Power GmbH
+43 7612 883 25 700
www.recom-power.com

http://reichelt.com
http://helmholz-benelux.eu
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RS Components is meer dan een webshop
Tussen leverancier en klant
Leveren binnen 24 uur is zelfs nu nog voor veel bedrij-
ven heel erg moeilijk. Dit hebben we vooral het afgelopen 
jaar heel goed kunnen zien. Nu de hele wereld online aan 
het winkelen is, zien we dat zelfs grote bedrijven met vele 
fysieke winkels het niet voor elkaar krijgen om hun klan-
ten snel en adequaat de bestelde producten binnen een 
redelijke termijn te leveren. 
Radiospares limited groeide uit tot RS Components, een 
bedrijf dat nog altijd voor de meeste producten een lever-
tijd van 24 uur heeft. Daarbij is de hoeveelheid producten 
uitgegroeid tot meer dan 600.000 waaruit elk jaar ruim 
één miljoen klanten wereldwijd de producten van ruim 
2.500 leveranciers weten te vinden. Producten die nauwe-
lijks meer terecht komen bij reparateurs van radio's, want 
dat vak is bijna uitgestorven. Nu zijn het veelal bedrij-
ven die producten ontwikkelen of produceren, maar ook 
bedrijven die service en onderhoud bieden. Daarvoor is 
het productenpalet veel uitgebreider geworden dan uit-
sluitend elektronica. Ook elektrotechniek, pneumatiek en 
industriële automatisering zijn er aan toegevoegd alsmede 
heel veel mechanische onderdelen en schoonmaak- en 
onderhoudsproducten. RS is hiermee een one stop shop 
waar de klant terecht kan voor een enorme variëteit aan 
mechanische en elektronische componenten. RS hanteert 
geen minimale orderaantallen, een enorm voordeel voor 
de klant die een urgente situatie opgelost wil hebben. 

Tussen klant en leverancier
RS is niet alleen voor inkopers een bedrijf met de nodige 
meerwaarde, ook voor leveranciers en producenten van 
onderdelen is RS een interessante partij. Waar vindt je als 
fabrikant ruim één miljoen mogelijke klanten bij elkaar? 
En net zoals het productportfolio van RS, is ook haar 

klantbestand enorm divers. RS bedient niet alleen grote, 
wereldwijd bekende klanten, maar vooral ook ontwik-
kelaars. Voor menig producent van onderdelen en hulp-
middelen is RS de gemakkelijke weg om juist met deze 
'potentiële' klanten in contact te komen. Aan de andere 
kant is RS ook de ideale partner voor menig gebruiker van 
onderdelen om in contact te komen met de producent 
van dat ene onderdeel dat maakt dat hun nieuwe product 
een succes wordt in de markt. Specifieke vragen aan RS 
worden door de afdeling verkoop doorgeleidt naar die ene 
leverancier die verstand van zaken heeft.
Sinds het ontstaan van RS Components in de Benelux 
is er veel energie gestoken in het ontwikkelen van haar 
dienstverlening naar haar klanten. Een aantal jaar geleden 
heeft RS Components besloten om niet alleen op interna-
tionaal niveau samen te werken met fabrikanten maar deze 
samenwerking breder te trekken en ook in de lokale mark-
ten gezamenlijk de markt te bewerken. Een mooie com-
binatie van technnology meets service, waar de fabrikant 
de technologische ontwikkeling levert en RS Components 
het kanaal is naar miljoenen (potentiële) klanten.

Naadloze ervaring van A tot Z 
Bij RS is de afdeling verkoop gericht op het contact met 
de klant. Zij moeten er voor zorgen dat de klanten gemak-
kelijk de gewenste producten kunnen vinden. Daarbij kan 
er op verschillende manieren besteld worden. Uiteraard is 
er de webshop waarin alle producten te vinden zijn, een 
webshop met meer dan 300.000 bezoekers per maand in 
de Benelux alleen. RS werkt hard aan een optimale online 
beleving en een makkelijke vindbaarheid, maar met meer 
dan 600.000 producten kan het wel eens zo zijn dat de 
klant toch extra advies nodig heeft. Gelukkig heeft RS 

vele mogelijkheden om het haar klanten makkelijker te 
maken, zo is er een chat mogelijkheid en zijn er meerdere 
TechSupport medewerkers om de klant te ondersteunen 
bij het vinden van het juiste product. RS doet er met 
andere woorden alles aan om de klant te helpen. "De rela-
tie die RS met zijn klanten wil hebben, moet gericht zijn 
op het vinden van de juiste producten. Dit moet een naad-
loze ervaring van A tot Z zijn, want klanten moeten hun 
producten ontwikkelen of produceren en moeten zich niet 
bezig houden met het vinden van de juiste onderdelen", 
legt Peter Knol, Supplier Manager Benelux, uit. 

En veel meer
RS Components heeft het zijn klanten altijd gemakke-
lijk gemaakt om onderdelen te kunnen bestellen, maar 
de ambitie is groter. Zo is RS Components ook de drij-
vende kracht achter het gratis PCB- en CAD-pakket 
DesignSpark voor het ontwikkelen van elektronica en 
het 3D tekenen van mechanische constructies. Rond dit 
pakket heeft men ook een kennisplatform opgericht waar 
techneuten elkaar virtueel kunnen ontmoeten en ervarin-
gen en kennis kunnen uitwisselen. DesignSpark wordt 
door de gebruiker enorm gewaardeerd, de cijfers spreken 
voor zich. Na slechts een jaar had het platform al 50.000 
gebruikers. Recent vierde het platform zijn 10de verjaar-
dag en verwelkomde daarbij ook 1 miljoen gebruikers en 
4 miljoen bezoekers wereldwijd per jaar.                   •
RS Components Nederland
Bingerweg 19
2031 AZ HAARLEM
(023) 5166555 
www.rsonline.nl

Bijna tachtig jaar geleden ontstond 

er in Londen een bedrijfje dat 

onderdelen leverde aan reparateurs 

van radio's. Binnen 24 uur konden 

zij in heel Engeland de gewenste 

producten aan hun klanten leveren, 

een mogelijkheid die toen uniek was. 

Dit bedrijfje, Radiospares limited 

liep daarmee al ruim op de toekomst 

vooruit. Ondertussen is deze firma 

uitgegroeid tot een wereldspeler die 

een belangrijke schakel vormt in 

het contact tussen fabrikanten van 

onderdelen en componenten en de 

gebruikers hiervan.
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De CDSR van LEM is een lekstroomsensor 
die is gebaseerd op de open-lus Fluxgate-
technologie. De CDSR is innovatief, 
compact en veilig, zodat fabrikanten de 
elektronica van hun laadproducten kun-
nen optimaliseren. Omdat er wereldwijd 
veel te weinig laadpunten voor elektrische 
voertuigen zijn, kan het ontbreken van 
een uitgebreide laadinfrastructuur worden 
beschouwd als het belangrijkste obstakel 
voor de groei van de wereldwijde markt 
voor elektrische voertuigen (EV’s). Om 
het massale gebruik van EV’s te ondersteu-
nen, moet de laadinfrastructuur drastisch 

worden uitgebreid. Ten gevolge van deze 
verwachte grote vraag moeten fabrikanten 
van elektrische laders oplossingen ontwik-
kelen die concurrerend, betaalbaar en in 
grote series kunnen worden vervaardigd. 
Sinds 2016 vereisen de IEC-standaarden 
de detectie van een directe lekstroom 
van 6 mADC om te voorkomen dat de 
aardlekschakelaar type A in de meterkast 
niet meer werkt. Dit effect, dat ‘blin-
ding effect’ wordt genoemd, treedt op als 
een EV een isolatiefout ontwikkelt. De 
EV-architectuur integreert een accupak-
ket, gevoed door een gelijkstroom die een 
lekstroom kan genereren die op zijn beurt 
de aardlekschakelaar in de meterkast thuis 

kan deactiveren. Om de aardlekschake-
laar te beschermen en om te voorkomen 
dat er een aardlekschakelaar van het type 
B in de meterkast moet worden geïnstal-
leerd bij eigenaars van EV’s, kunnen laders 
worden voorzien van een component die 
de DC-lekstroom detecteert. Deze detec-
tie neemt de CDSR voor zijn rekening. 
De CDSR is ontwikkeld naar aanleiding 
van vragen uit de markt naar zowel parti-
culiere als commerciële laadstations, met 
een versie voor enkelfasige architectuur 
en een andere voor een driefase-topologie. 
Met een maximale stroom per fase van 32 
Aeff kan de CDSR worden geïntegreerd in 
AC-laders van 3,7 kW tot 22 kW.           •

LEM Belgium
+32 6755 0114
www.lem.com

Lekstroomsensor voor EV-laadstations

Veelzijdige  
tafelmultimeters

De digitale multimeters VC-7055BT, 
VC-7060BT en VC-7200BT van Voltcraft 
zijn opgenomen in het portfolio van 
Conrad. De tafelinstrumenten zijn toe-
gesneden op de eisen van onderhouds- en 
reparatie-technici die op zoek zijn naar 
een instrument voor meetcategorie CAT 
I (1000 V) en CAT II (600 V). Ze zijn 
bovendien geschikt voor gebruik in labo-
ratoria en, afhankelijk van het model, voor 
meettaken ten behoeve van de kwaliteits-
bewaking bij serieproductie. Het topmo-
del, de VC-7200BT, toont op het grafische 
10,16-cm-display (resolutie 480 x 320) de 
meetwaarden alfanumeriek met 5 cijfers 
achter de komma, of in grafische vorm. 
Een dynamisch bewegend klassiek staaf-
diagram is ook mogelijk. Verder kan de 
dynamische signaalcurve in de loop van de 
tijd worden bekeken en bijvoorbeeld wor-
den gevolgd of een spanningsstijging snel 
of langzaam, steil of vlak is. Deze mogelijk-
heden, die multimeters met een gangbaar 
display niet hebben zijn nuttig voor tech-
nici in tal van toepassingen. Trendanalyses 
kunnen worden opgeroepen in de dia-
grammodus. Ook kan worden ingesteld 
dat bijvoorbeeld voor een netvoeding twee 
waarden tegelijkertijd getoond worden, 
om zo het wisselspanningsaandeel van 
een gelijkspanningssignaal te meten. Het 
is daarnaast mogelijk gelijktijdig op twee 
regels de spanning en de netfrequentie of 
een andere waarde naar keuze te tonen. 
De tafelmultimeters hebben aansluitingen 
voor spannings-, stroom- en frequentie-
metingen met automatische bereikselec-
tie. Het is mogelijk om asymmetrische 
spanningen en niet-sinusvormige stro-
men nauwkeurig te meten (true RMS). 
Naast vierdraads Kelvin-meetsnoeren 
voor precisiemetingen in het laagohmige 
bereik kunnen ook temperatuursensoren 
of thermo-elementen worden aangesloten 
voor temperatuurmetingen.             •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

https://www.murrelektronik.nl/nl/
http://prokorment.nl
http://lemo.com
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XPlanar combineert vrije 2D-productbeweging met maximaal 6 vrijheidsgraden. 
Zwevende XPlanar-movers vliegen over individueel gerangschikte XPlanar-
tegels en volgen vrij programmeerbare tracks. 6D-productverwerking en 
2D-transport worden dynamisch gecombineerd in één systeem. 

Zwevende XPlanar-movers

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

Dankzij volledige integratie in TwinCAT en de 
centrale aansturing via een PC zijn alle voordelen 
van de PC-gebaseerde Beckhoff-besturing beschik-
baar. De XPlanar-tegel is de volledig geïntegreerde 
aandrijfeenheid van het XPlanar-systeem. De 
tegel bevat alle elektrisch actieve componenten 
die nodig zijn om de planaire motor te laten wer-
ken: voeding, aansturing en feedback zijn gecom-
bineerd in een compacte behuizing. De opstelling 
van de XPlanar tegels kan vrij worden bepaald. 
Vierkante, rechthoekige, L-vormige of ringvor-
mige systemen voor één- of meerbaans moverbe-

wegingen kunnen probleemloos worden gereali-
seerd. Met een toepassingsspecifiek oppervlak van 
roestvrij staal of glas kan het systeem perfect wor-
den aangepast aan hygiënisch veeleisende omge-
vingen. De XPlanar-movers zijn de magnetische 
zwevende, passieve en vrij beweegbare compo-
nenten van het XPlanar-systeem. Ze combineren 
dynamisch 2D-producttransport en nauwkeurige 
6D-productverwerking in één component: hef-
fen, kantelen of kantelen tijdens de beweging. De 
unieke 360-graden-rotatie opent nieuwe vrijheids-
graden voor productverwerking direct op de mover. 

De mover kan tijdens het hele proces uniek worden 
geïdentificeerd met behulp van de mover-ID. Er 
zijn in totaal drie moverformaten met een draag-
vermogen tot 4 kg beschikbaar voor verschillende 
productafmetingen. De movers kunnen mecha-
nisch worden gekoppeld of in verband met elkaar 
samenwerken om een belasting van meer dan 4 kg 
te kunnen dragen.             •
Beckhoff Automation BV
(023) 518 51 40
www.beckhoff.nl

De full color-aanraakschermen van 
Kinco zijn compatibel met onder andere 
de Siemens LOGO!, Omron, Beckhoff 
en de Schneider PLC's. De Kinco-
aanraakschermen hebben een ingebouwde 
VPN-server waardoor actualiseren en 
monitoren op afstand mogelijk zijn. Deze 

service is standaard inbegrepen bij alle G-, 
GH- en GT-series van de Kinco HMI. De 
schermen kunnen worden geprogrammeerd 
met de PC-software Kinco DTools (inclu-
sief uitgebreide libraries). De communica-
tie van de Kinco-HMI is afhankelijk van de 
uitvoering. De mogelijkheden zijn RS232, 
RS485, CANopen, Ethernet, WiFi en/
of 4G. Bij sommige versies kan een USB-
webcam of RS232-barcodescanner worden 
aangesloten. De Kinco HMI is verkrijgbaar 
in schermgroottes van 4,3" tot 55"; alle ver-
sies hebben beschermingsklasse IP65.        •
Zilvertron BV
(0182) 305 045
www.zilvertron.com

Universele full color-aanraakschermen Instrumentatiekabels en  
thermokoppelverlengkabels
Met de instrumentatiekabels en thermokop-
pelverlengkabels voor toepassingen in de olie- 
en gassector en de chemische, farmaceutische 
en voedingsindustrie voegt Helukabel vier 
nieuwe productgroepen toe aan zijn portfo-
lio. De instrumentatiekabels worden overal 
gebruikt waar processen moeten worden aan-
gestuurd en bewaakt: ze verzenden meetgege-
vens over bijvoorbeeld temperatuur, druk of 
doorstroomsnelheid en worden gebruikt voor 
het aansturen van kleppen, temperatuurrege-
laars en controlelampen. Vooral bij installaties 
op het land, zoals raffinaderijen of chemische 
fabrieken, kunnen de afstanden tussen de con-
trolekamer en het te besturen onderdeel (zoals 

een klep, controlelamp of sensor) erg groot 
zijn. De nieuwe instrumentatiekabels garande-
ren een foutloze overdracht van signalen over 
deze lange afstanden.               •

Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

http://hms-networks.com/iiot2021
http://aesensors.nl
http://beckhoff.nl
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Het assortiment klemhefbomen van Kipp 
is uitgebreid met modellen met veilig-
heidsfunctie. Deze verhinderen onopzette-
lijk openen of sluiten. Alleen wanneer op 
de hefboom wordt gedrukt, kunnen ver-
anderingen op de klemplaats worden uit-
gevoerd. Zo zorgen de bediendelen voor 

meer veiligheid, niet alleen 
in productieomgevingen 
maar bijvoorbeeld ook in 
de medische techniek of op 
het gebied van revalidatie. 
De werking van de nieuwe 
klemhefbomen is eenvou-
dig. In de uitgangstoestand 
kunnen ze vrij worden 
gedraaid; er bestaat geen 
verbinding met de klem-
plaats. De gebruiker moet 
op de hefboom drukken 
zodat de vertanding vast-
klikt – pas daarna kan de 
klemming los- of vastge-
draaid worden. De hef-
boom keert terug naar de 

oorspronkelijke stand met behulp van een 
veer zodra de hefboom wordt losgelaten. 
Een ideale keuze vormen de uitvoeringen 
met veiligheidsfunctie, bijvoorbeeld om 
componenten in de installatie- of werk-
tuigbouw snel en betrouwbaar vast te 
zetten. Dankzij de gesloten greepcontour 
zonder storende randen zijn de nieuwe 
producten bovendien bij uitstek geschikt 
voor medische voorzieningen, evenals 
voor sport- of revalidatieapparaten; ze 
kunnen eenvoudig worden gereinigd, zijn 
ergonomisch qua bediening en zeer veilig 
in het gebruik.               •
Kipp Nederland BV
(079) 361 12 21
www.kippcom.nl

Klemhefboom met veiligheidsfunctie

Onlangs is de RadiMation 
EMC test- en meetsoftware 
geïntegreerd met de Tektronix 
Real Time Spectrum Analyzer, 
inclusief de Tektronix-
software. De EMCVu pre-
compliance-software van 
Tektronix ondersteunt EMC-
normen, waaronder CISPR, 
FCC en MIL-STD, voor vele 
soorten apparaten. Om het 
testen te automatiseren, biedt 

EMCVu een ingebouwde normtabel waarmee 
men de toepasselijke norm voor een product 
kan kiezen, alsmede de regio waarin het pro-
duct zal worden verkocht. EMCVu stelt de 
gebruiker ook in staat om normen te confi-
gureren die niet zijn inbegrepen, met onder 
andere de mogelijkheid om frequentiebereiken 
in te stellen. Om de gebruiker op een betaal-
bare manier op weg te helpen, biedt Tektronix 
een complete EMI/EMC precompliance-test-
oplossing inclusief software, spectrumanaly-
zers, accessoires en sondes aan.               •

CNRood BV
(079) 360 00 18, www.cnrood.com

Tektronix EMI/EMC precompliance-oplossingen:  
ondersteunde standaarden

Vochtige omgevingen kunnen de mecha-
nische elementen van een robot aantasten. 
Dit was voor Igus reden om een low cost 
automatiserings-innovatie op de markt te 
brengen die gemakkelijk en voordelig een-
voudige taken kan implementeren en tege-
lijkertijd in contact mag komen met spatwa-
ter. De nieuwe robolink maakt gebruik van 
de voordelen van twee materialen: roestvast 
staal en hoogwaardige polymeren. De ver-
bindingsgewrichten zijn gemaakt van V2 
of V4 roestvaststaal, en de gewrichten van 
de beproefde smeermiddelvrije tribo-poly-
meren. De afwezigheid van smeermiddel in 

de gewrichten betekent dat er geen vet kan 
worden uitgespoeld en in het milieu kan 
komen. De nieuwe robolink voldoet aan 
beschermingsklasse IP44 en is dus bestand 
tegen spatwater. Hij kan tot drie kg til-
len, heeft een bereik van 790 mm met vijf 
assen en kan 7 picks per minuut uitvoeren. 
Dankzij het gebruik van motoren met IP65-
encoders kan de robot ook worden gebruikt 
voor inspectiedoeleinden in de buitenlucht. 
Daarnaast is gebruik mogelijk in de levens-
middelen- en drankenindustrie, in de che-
mische- en farmaceutische sector of zelfs 
voor tank- en containerreiniging.             •

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

Spatwaterbestendige robot

Industriële 5G-router
De Wireless Router 5G van HMS 
ondersteunt Ericsson Industry Connect 
5G-netwerken en zorgt ervoor dat gebrui-
kers op hun eigen locatie aan de slag kun-
nen gaan met 5G. HMS levert ook een 
gebruiksklare starterkit voor het testen en 
evalueren van typische industriële toepas-
singsscenario's. De Wireless Router 5G stelt 
'vroege gebruikers' van 5G in staat om de 
nieuwe technologie uit te proberen. Het is 
de eerste commercieel verkrijgbare industri-

ele 5G-router die is geopti-
maliseerd voor private net-
werken en die voldoet aan 
de CE-conformiteitstest. 
Met 5G in een fabriek pro-
fiteren gebruikers van een 
draadloos netwerk dat vol-
doet aan industriële eisen 
op het gebied van commu-
nicatiesnelheid en beveili-
ging – inclusief alle flexibi-
liteit die bij draadloos hoort. 
De Wireless Router 5G is 
uitgebreid getest met de 
Ericsson Industry Connect 
5G-oplossing in standalone-
bedrijf met frequentieband 
n78. Het stelt gebruikers 
in staat om een robuuste 
mobiele verbinding te cre-
eren in een industriële pro-

ductieomgeving. Met 4G en 5G mobiele 
technologieondersteuning is het een ideale 
communicatieoplossing voor automatisch 
gestuurde voertuigen, AGV's en andere 
industriële machines. HMS levert tevens een 
starterkit waarmee 5G en het opstarten van 
een netwerk met Ericsson Industry Connect 
kan worden geëvalueerd. De starterkit bevat 
de Wireless Router 5G en twee industriële 
IO-Link sensoren die data versturen over het 
5G netwerk. Hiermee kunnen gebruikers 
5G in hun eigen omgeving uitproberen zon-
der dat ze zelf een applicatie vanaf de grond 
hoeven op te zetten. De data van de sensoren 
zijn toegankelijk via de Modbus TCP- en 
MQTT-protocollen, alsmede in het JSON-
formaat.               •
HMS Networks
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

http://micro-epsilon.com/confocal
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Met de RevPi Flat presenteert Helmholz 
Benelux een nieuwe, intelligente IoT-
gateway, gebaseerd op de Raspberry Pi 3+ 
Compute Module en Linux. De vrij pro-
grammeerbare module overtuigt door zijn 
echte industriële eigenschappen en een groot 
aantal interfaces. De RevPi Flat heeft een 
compact en plat ontwerp met twee afzon-
derlijke Ethernet-interfaces en 8 GB intern 
eMMC-flashgeheugen. Daarnaast beschikt 
het apparaat over twee RS485- en twee USB 
2.0-interfaces, en is het voorzien van een 
digitale en een analoge uitgang alsmede van 
een analoge ingang. Verder is in de RevPi 
Flat een TPM (Trusted Platform Module) 
met uitgebreide beveiligingsfuncties geïn-
tegreerd, die gegevensbescherming, vei-
lige opslagprocessen en bescherming tegen 
externe software- en hardware-aanvallen 
biedt. De module ondersteunt communica-

tie via Wireless M-Bus en is Bluetooth- en 
WiFi-compatibel. Het besturingssysteem 
is een aangepaste, vooraf geïnstalleerde 
Raspbian met realtime patch. Dankzij het 
open platform-concept garandeert de RevPi 
Flat maximale ontwerpvrijheid.              •

Helmholz Benelux BV
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

IoT-gateway

Met de SCD4X introduceert Sensirion een 
nieuwe serie CO2-sensoren met een volume 

van 1 cm3. De SCD4x-serie combineerdt 
CO2-meting met meting van de relatieve 
vochtigheid en de temperatuur. Deze inno-
vatieve serie sensoren is gebaseerd op het 
foto-akoestische meetprincipe en combineert 
minimale afmetingen met maximale presta-
ties. Afhankelijk van het gekozen type is het 
mogelijk verschillende bedrijfsmodi te kiezen 
om het opgenomen zover te reduceren dat 
de CO2-sensor geschikt is voor batterijge-
voede systemen. De SCD4x is momenteel de 

enige sensor die geleverd wordt in een SMD-
behuizing; hierdoor kan deze sensor volledig 
machinaal worden verwerkt. Samen met een 
uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding maakt 
dit de nieuwe SCD4x uitermate geschikt 
voor massageproduceerde kostprijsgevoelige 
applicaties. CO2 is een belangrijke indica-
tor voor de binnenlucht-kwaliteit. Door de 
nieuwe energiestandaarden en goede isolatie 
worden huizen steeds energiezuiniger, maar 
als gevolg hiervan gaat de luchtkwaliteit sterk 

achteruit. De oplossing hiervoor is gebruik 
maken van actieve ventilatie. Met de nieuwste 
CO2-sensor van Sensirion kan een systeem op 
basis van de gemeten CO2-, vocht- en tem-
peratuurwaarden gericht ventileren met als 
resultaat een comfortabel en gezond binnen-
klimaat.                               •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

CO2-sensor

Het aanbod van voedingen voor medische 
applicaties van Cosel is uitgebreid met de 
PJMA-series. De PJMA600F (600 W) en de 
PJMA1000F (1000 W) hebben een breed 
ingangsbereik vanaf 85 VAC en voldoen aan de 
huidige internationale veiligheidsstandaarden. 
Ontworpen voor veeleisende medische appli-
caties, voldoet de PJMA series aan de ingangs/
uitgangs-isolatie-eisen van 2MOPP. De 
PJMA-serie is beschikbaar met uitgangsspan-
ningen van 12, 24, 36 en 48 VDC. Medische 

applicaties vereisen betrouwbare, robuuste 
voedingen die wereldwijd ingezet kunnen 
worden en voldoen aan alle veiligheidsstan-
daarden. Op basis van hun jarenlange ervaring 
hebben de ontwerpers van Cosel een optimaal 
platform ontwikkeld met de juist prijs/presta-
tieverhouding zonder in te leveren op kwali-
teit en betrouwbaarheid. De uitgangsspanning 
kan aangepast worden met behulp van een 
ingebouwde potentiometer. De PJMA-serie 
is voorzien van inschakelstroombegrenzing, 
overstroom- en overspanningsbeveiliging en 
daarnaast thermische bescherming. De voe-
dingen zijn veelzijdig, robuust en kunnen 
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen 
van –20 °C tot +70 °C.               •
Powerbox Benelux BV
(076) 501 58 56
www.prbx.com

Voedingen voor medische applicaties

http://ave-nl.com
http://inrato.com
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Cyber security en 
handhaving
De kans is enorm groot dat er professionals zijn die dit 
stukje lezen en dan beter weten hoe het in elkaar zit. Ik 
probeer op basis van mijn eigen ervaringen een beeld te 
geven hoe belangrijk het is om cyber security wereldwijd 
technisch geregeld te krijgen.

De Europese richtlijnen hebben als doel om de digi-
tale weerbaarheid te vergroten en een verbetering in de 
samenwerking tussen de Europese lidstaten te realiseren. 
Als ik dit soort documenten doorneem, is het al lastig 
om alleen maar te begrijpen wat er staat en het is nog 
veel complexer om dan alles goed geïmplementeerd te 
krijgen. De ontwerpen van chips, apparaten, systemen 
en netwerken zijn nooit 100% voorbereid op de toe-
komst.

Hoe zekeren wij dat dan in onze huidige maatschappij? 
Het is toch een beetje vergelijkbaar met alle wetgeving en 
handhaving. Er worden richtlijnen opgesteld, vertaald 
naar landelijke wetgeving en gezekerd met certificaten, 
om te bewijzen dat producten die op de markt worden 
gezet voldoen aan de gestelde wetgeving. Er zijn dan 
instanties die dat controleren en dat noemen we hand-
having. Dat is het reguliere proces, denk ik. Dan hebben 
we de cyber security op papier geregeld, maar in de prak-
tijk staan heel veel systemen open.

Daarmee schep je dus een potentieel domino-effect van 
digitale zwakte in de maatschappij, omdat steeds meer 
systemen aan elkaar gekoppeld zullen worden.

De huidige problemen komen wekelijks via diverse 
nieuwsbrieven op mij af. In het algemeen zien wij via 
landelijke media de uitzonderlijke gevallen. Als het nu 
echt volledig slecht zou zijn opgebouwd, dan hadden we 
het natuurlijk al gemerkt, maar we zijn nog lang niet 
waar we willen zijn. De groei van het aantal bedrijven 
dat cyber security kan ondersteunen is een signaal van 
meer bewustzijn, maar eigenlijk wil je het bij de bron 
gezekerd hebben.

Als ieder onderdeel van een technisch systeem gewoon 
conform wereldwijde normen, wetten en afspraken 
geautomatiseerd is, kan dat voor een meer praktische 
handhaving zorgen. Als je daar een check in geprogram-
meerd zou hebben, dat het niet gebruikt kan worden als 
het niet gedaan is, dan vallen die bouwstenen automa-
tisch weg. Als we het dus technisch kunnen oplossen, 
hebben we het papieren proces niet meer nodig.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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Met de HD5 introduceert 
ABB een driestanden-
schakelaar die speciaal is 
ontwikkeld voor de voe-

dingsmiddelenindustrie. De veiligheids-
schakelaar wordt ingezet voor het veilig 
inspecteren van productiemachines of het 
betreden van beveiligde machineomge-
vingen om problemen op te lossen. Naast 
het gebruik voor inspecties en trouble-
shooting, kan de HD5 ook worden inge-
zet voor het programmeren of testen van 
onafgebouwde machines waar geen andere 
beveiliging mogelijk is. Met de HD5 speelt 
ABB in op de eisen en wensen van de voe-
dingsmiddelenproducenten. Die laten 
zich kort samenvatten door verbetering 
en flexibilisering van het productieproces, 
hogere productie en lagere prijzen zonder 
afbreuk te doen aan de machineveiligheid. 
De veiligheidsschakelaar wordt geïnstal-
leerd op toegangspunten tot beveiligde 
productieomgevingen. Hierbij kan wor-
den gedacht aan inspectieluiken in machi-

nes of deuren in productielijnen. Wanneer 
de operator de schakelaar in de middelste 
stand zet, gaat de machine – afhankelijk 
van de toepassing – op lagere snelheid 
draaien. De deur naar de gevaarlijke zone 
kan dan worden geopend zonder dat de 
machine stopt. De operator kan vervol-
gens veilig naar binnen gaan en de werking 
van de machine inspecteren. Wanneer de 
operator de HD5 loslaat of er harder op 
drukt, dan stopt de machine onmiddel-
lijk. Een sensor voor de uitgangspositie 
kan ook detecteren wanneer het apparaat 
uit de houder wordt gehaald en voorkomt 
dat andere bedieners de besturing van de 
machine overnemen.              •
ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

Driestandenschakelaar

Aan het assortiment van Binder is een 
gegoten M8-connector toegevoegd. 
Deze maakt deel uit van de 718-serie en 
biedt een grote betrouwbaarheid, ook bij 
geavanceerde toepassingen. De afscher-
ming maakt de nieuwe connector bij-
zonder. Naast de basiseigenschappen van 
M8-connectoren, zoals de kleine afmetin-
gen en het lage gewicht, onderscheidt de 
nieuwe connector uit de 718-serie con-
nector zich door de afscherming rondom. 
Het afschermingspricipe, dat voor het 
eerst wordt gebruikt in deze omgeving, 
garandeert een bijzonder betrouwbare 
EMC-afscherming zonder storing. Deze 

eigenschap in M8-formaat 
maakt deze ronde con-
nector heel geschikt voor 
toepassingen zoals sensor-
technologie, laboratori-
umapparatuur en drivers. 
Net als veel andere con-
nectoren in het portfolio 
van Binder kan dit product 
ook worden geleverd in een 
aangepast ontwerp. Er vier 
versies van de nieuwe kabel-
connector leverbaar, met 3, 
4, 6 of 8 pennen. Alle ver-
sies van dit model bieden 

een IP67-bescherming en een mechanische 
levensduur van meer dan 100 cycli.           •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

M8-kabelconnectoren voor gevoelige applicaties

De beproefde Schurter-
netentree DD11, bestaande 

behuizing en dus een betere bescherming van 
de applicatie. Het compacte ontwerp maakt 
de serie ideaal voor gebruik in apparaten met 
beperkte ruimte waar tegelijkertijd hoge elek-
trische en mechanische belastingen heersen. 
Toepassingsgebieden zijn in de IT- en tele-
comsector, in de medische technologie, in 
kantoor- en huishoudelijke apparatuur en op 
het gebied van automatisering.               •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Netentree met veel montage-opties
uit een IEC-entree (C14) met trekontlasting, 
zekeringhouder en netschakelaar is nu ver-
krijgbaar met een horizontale flens: maximale 
functionaliteit bij minimale afmetingen. De 
DD11-serie netentrees zijn extreem compact 
en robuust. De uitstekende prestaties maken 
een bijna onbeperkt gebruik op het gebied 
van stekkerbare stroomvoorziening mogelijk. 
De entree wordt met schroeven in de wand 
van de behuizing bevestigd. De nieuwste 
versie heeft een horizontale kunststof flens 
om de installatiehoogte te minimaliseren. 
Dit zorgt voor een optimaal contact met de 

Net als grote gebouwen moeten ook kleine 
tot middelgrote gebouwen, op basis van 
hun functionaliteit en oppervlakte, voldoen 
aan het wettelijk Bouwbesluit en daarom 
beschikken over een genormeerde ontrui-
mingsinstallatie om tijdig de mensen die 
zich in het gebouw bevinden te ontruimen 
in geval van brand of andere calamiteiten. 
Speciaal voor dit marktsegment lanceert 
Siemens Smart Infrastructure een nieuwe 
versie van de bestaande Cerberus PACE 
Modulair, die de omroep- en alarmeringsop-
lossing geschikt maakt voor nog meer toe-
passingen. Samen bieden Cerberus PACE 
Modulair en Compact een uitgebreide 
oplossing voor omroepen en ontruiming-
salarmering, die kan worden geïntegreerd 
met brandbeveiligingssystemen. Dit maakt 
nog meer maatwerk mogelijk om perso-

nen, goederen en bedrijfs-
continuïteit te beschermen. 
Een ontruimingsinstallatie 
kan mensenlevens redden. 
Daarom moeten, conform 
het Bouwbesluit, mid-
delbare scholen, kleinere 
hotels, kantoor- en andere 
kleinschalige gebouwen er 
verplicht één hebben. Het 
Cerberus PACE Compact 
systeem kan simpelweg aan 
de muur worden opgehan-
gen en kan flexibel worden 
afgestemd op het specifieke 
gebouw. Indien nodig kan 
het systeem later eenvoudig 
worden uitgebreid met een 
nieuw Compact systeem. 

Bovendien is het geschikt voor het gefa-
seerd upgraden van verouderde systemen. 
Professionele geluidskwaliteit maakt kristal-
heldere communicatie mogelijk, of het nu 
noodsituaties, algemene aankondigingen of 
achtergrondmuziek betreft.             •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens

Oproep- en ontruimingsinstallatie
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Twee online kennisdagen

Seminar 
Industriële Veiligheid

Deze dagen staan in het teken van veiligheid, fysieke 
veiligheid wel te verstaan, waarbij de focus gericht is op 
twee werelden, namelijk de maakindustrie en de pro-
cesindustrie. Dit zijn twee totaal verschillende indus-
trieën maar wel met hetzelfde uitgangspunt. In beide 
gevallen moet het veilig, want ongelukken kunnen heel 
kostbaar zijn. Daarbij gaat het niet alleen om schade 
aan gebouwen en goederen, maar ook om de mens (het 
kapitaal van uw bedrijf ) en om de vervolgschade.

Machine- en procesveiligheid
Voor de procesindustrie spelen brand- en explosievei-
ligheid een belangrijke rol alsmede milieu gerelateerde 
gevaren. Hier zijn het niet zozeer de gevaren van bewe-
gende machines waar we in de in de maakindustrie mee 

te maken hebben. Daar draait alles om de machine-
veiligheid en de manier waarop voorkomen wordt dat 
mensen verwondingen oplopen doordat ze in contact 
komen met bewegende delen van de machine. Dit zijn 
voor beide takken van de industrie totaal verschillende 
uitgangspunten van het begrip veiligheid. Wat beide 
wel gemeen hebben zijn de mate van aansprakelijk-
heid en regelgeving. Al met al zijn dit veel verschillende 
thema’s waarvan een deel aan bod komt tijdens de door 
de branche Industriële Automatisering georganiseerde 
kennisdagen. Sprekers behandelen thema’s als risicoma-
nagement, functionele veiligheid en aansprakelijkheid, 
maar ook praktische zaken zoals het daadwerkelijk toe-
passen van veiligheidshulpmiddelen. Hierbij richt men 
zich tot een brede doelgroep: van engineer tot directeur 

en van projectleider tot preventiemanager. 
De kennisdagen Industriële Veiligheid vinden online 
plaats op 21 en 22 april. Deelnemers kunnen via een 
webinar-platform vanuit de eigen locatie deelnemen.

Dag één
In totaal zullen er gedurende de twee dagen 11 totaal 
verschillende lezingen gegeven worden van ca. 30 minu-
ten. De eerste dag zijn dat zes lezingen beginnende bij 
een lezing van Marcel de Munck, Senior Consultant 
Safety Culture bij de D & F Group met de titel 'Hoe 
ga ik om met noodsituaties'.
Marcel is expert op het gebied van veiligheidscultuur 
en -gedrag en verantwoordelijk voor de verbetering van 
veiligheidsprestaties bij bedrijven in verschillende bran-

Veiligheid moet in de industrie hoog aangeschreven staan, want de gevolgen van onveilig werken kunnen 

enorm zijn. Niet alleen hebben we het over het mogelijke menselijk leed, maar ook over de financiële 

schade die gigantisch kan zijn als er niet veilig gewerkt wordt. Om kennis te delen omtrent de inzichten, 

regelgeving en middelen organiseert FHI een online seminar dat gehouden wordt op 21 en 22 april. Een 

groot aantal aspecten rondom het thema veiligheid zal die twee dagen aan bod komen.
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ches. Vanuit zijn expertise in veranderkunde en psychologie helpt hij organisaties die willen 
veranderen, iets willen doorbreken, om hun doelen te realiseren. Zijn passie is om mensen 
en organisaties te helpen om te worden wie ze willen zijn. Marcel behandelt graag vraagstuk-
ken die gaan over mensen, drijfveren, idealen en motivatie. Maar ook over grenzen durven 
verkennen, over kwetsbaar durven zijn, over lef. Zijn lijfspreuk is dan ook: “Don’t let your 
dreams live and die in your mind. But become the person you want to be, by realizing your 
dreams.” Met zijn ‘passion for safety’ weet hij mensen te inspireren en te motiveren.
Valideren van veiligheidsfuncties van programmeerbare veiligheidssystemen is het onderwerp 
van de lezing van Edwin Buisman, Safety consultant bij Pilz Nederland. Hij behandelt hier 
het juiste gebruik van programmeerbare veiligheidsrelais en Safety PLC’s, want waar moet je 
allemaal rekening mee houden bij het toepassen van programmeerbare veiligheidssystemen 
en hoe toon je aan dat het uiteindelijke veiligheidssysteem veilig genoeg is? Als safety consul-
tant heeft Edwin vaak te maken met steeds complexere systemen waarbij het steeds lastiger 
wordt de veilige werking aantoonbaar te maken. In zijn lezing legt hij uit waarom het belang-
rijk is dat veiligheidssystemen aantoonbaar veilig zijn.
De laatste lezing van de eerste dag is van safety expert en trainer Ton Beems van Yokogawa 
Europe Solutions B.V. Zijn lezing heeft als titel 'Drie succesrecepten voor een ramp'. Op het 
programma staan de onderwerpen: 'Met alleen een Safety PLC maak je nog geen 3-gangen 
diner', 'Management als hoofdingrediënt' en 'Een (culinair) safety talent is competent'.
Alle drie zijn licht verteerbare pleidooien voor zaken die we eigenlijk vaak wel weten, maar 
toch ook snel weer vergeten. Hij serveert dit in een luchtige presentatie met een onderlig-
gende, serieuze boodschap met als doel om u ‘Food for Thought’ te geven, dan wel een spiegel 
voor te houden dat de voorbereidingen voor een ‘ramp-menu’ al gestart zijn…
Verder kunt u dag één nog de volgende lezingen verwachten:
  De volledige veiligheidsketen conform SIL/PL
  Aanpak risicoanalyses op de scheidslijn van proces en machine
  De toepassing van IEC61511 in de praktijk

Dag twee
Gedurende de tweede dag zullen er vijf lezingen gehouden worden. Deze hebben als titels:
  Industrial IoT, welke rol kan dit spelen in de inspectie van EX systemen
  Vlamdetectie; welke technologie kies je voor optimale veiligheid?
  COBOT’s, AGC’s, AMR’s; De norm zegt Performance Level d. Maar wat zegt de applica-

tie?
  Veilig schakelen van aandrijffuncties
  Machineveiligheid complex? Niet nodig

De laatst genoemde lezing roept vragen op, want wat bedoelen Roel Janssen & Laurent van 
der Pluijm van Murrelektronik B.V. met deze titel? Om de richtlijnen voor machineveilig-
heid uit te leggen, heb je echt wel een safety-expert nodig die de situatie overziet en aangeeft 
wat er nodig is. Dit is een best complexe taak, dus dat zullen ze niet bedoelen. Waar ze wel 
op doelen is het feit dat je geen safety-expert hoeft te zijn om de installatie veilig te bouwen. 
Vandaag de dag gaat dat zelfs nog veel gemakkelijker. Van de huidige netwerken waarmee 
alle componenten in een machine met elkaar verbonden worden, zijn ook versies beschikbaar 
die geschikt zijn voor safety-toepassingen. Over deze netwerken gaat het in deze lezing. De 
beide heren laten in dit webinar zien hoe gemakkelijk de implementatie kan zijn. In een prak-
tijkvoorbeeld tonen ze hoe de installatie eruitziet kan zien, hoe de onderdelen aangesloten 
worden en ook hoe er geprogrammeerd wordt. 

Eén van de netwerkprotocollen die voor safety bedoeld is, is Profisafe, een netwerkprotocol 
gebaseerd op Profinet. Diverse PLC's kunnen hiermee overweg waaronder de S7 Veiligheids-
PLC van SIMATIC. Voor dit protocol heeft Murrelektronik een module ontwikkeld die 
via Profisafe communiceert met de PLC en uitgerust is met vier poorten voor safety-I/O, 

Afbeelding 1. Eén module voor het aansluiten van digitale sensoren, IO-link-sensoren en 
veiligheidsvoorzieningen. Voor de communicatie met de PLC wordt Profisafe gebruikt.

Industriële Veiligheid 
online kennisdagen
Het online seminar wordt gehouden op 21 en 22 april.
Meer informatie en aanmelden: https://fhi.nl/industrieleveiligheid/

Deelnemende bedrijven:

  Agidens Process Automation BV

  Festo B.V.

  Hitma Gasdetectie

  JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

  Murrelektronik BV

  Omron Electronics B.V.

  Pilz Nederland

  SICK B.V.

  Turck B.V.

twee poorten voor digitale sensoren en twee poorten voor IO-Link-communicatie. Deze 
handzame modules kunnen in het veld op de machine gemonteerd worden om zo sensoren 
en actuatoren alsmede veiligheidscomponenten op een gemakkelijke manier aan te kunnen 
sluiten. 

De module waar het om gaat is de MVK Fusion van Murrelektronik. Deze biedt die volgende 
eigenschappen (afbeelding 1):
  Breed inzetbaar dankzij de robuuste, metalen behuizing
  Conformance Class C (IRT), Shared Device en Netload Class III
  Vereenvoudigde de parametrisering, omdat deze volledig wordt geïntegreerd in de 

Engineering Tool van de veiligheidsbesturing
  Maximale flexibiliteit voor safety toepassingen tot Performance Level e

Het spreekt voor zich dat het met dit soort modules een stuk gemakkelijker is geworden om 
alle benodigde componenten voor de machineveiligheid aan te sluiten. Dat is nu niet meer 
dan inpluggen en klaar. Blijft nog wel de kennis die nodig is om de veiligheids-PLC te pro-
grammeren maar vooral ook om te bepalen wat er noodzakelijk is. Voor dit is het deelnemen 
aan het Seminar Industriële Veiligheid in ieder geval een manier om bij te blijven met alle 
ontwikkelingen binnen het oh zo belangrijke vakgebied Veiligheid.                     •
https://fhi.nl/industrieleveiligheid/

  VIRO

  Weidmüller Benelux

  Yokogawa Europe Solutions
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De M16-serie van Binder is uitgebreid met connectoren die geschikt zijn voor de hoge 
datasnelheden die gepaard gaan met de nieuwste sensor-gebaseerde automatiseringssystemen. 

M16-connectoren

De nieuwe typen kunnen maximaal 24 contacten 
hebben, met of zonder EMI-afscherming. De behui-
zingen zijn meestal van metaal; een robuust schroef-
systeem garandeert een bescherming tot IP68-niveau. 
De combinatie van een groot aantal contacten met de 
compacte afmetingen (nominale middellijn is 18,5 
mm bij een lengte van 60 mm) maakt deze M16-
connectors universeel inzetbaar. M16-connectoren 
zijn geschikt voor kabels met een diameter van 4,0 tot 
10 mm, spanningen tot 250 V en weerstaan impuls-
spanningen tot 1500 V, bij stromen tot 7 A. Tot de 
meest recente toepassingen voor M16-connectoren 
behoort de aanstaande uitrol van 5G-netwerken, 

waar de ASIG-conforme connector van Binder zijn 
ontworpen voor optimale bescherming in installa-
ties in de buitenlucht. De M16-connectoren uit de 
serie 423 en 723 zijn verkrijgbaar in 8-pens DIN-
uitvoeringen, met 4 of 5 gebruikte contacten. De 
producten voldoen aan AISG C485 en zijn leverbaar 
in male en female uitvoering, zowel voor kabel- als 
voor paneelmontage. Een andere uitbreiding van het 
M16-assortiment van Binder is een X-gecodeerde 
connector die geschikt is voor de datasnelheden die 
nodig zijn in moderne sensor-gebaseerde geauto-
matiseerde productiefaciliteiten. Hiermee zijn over-
drachtssnelheden tot 10 Gbit/s mogelijk.                 •

Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

De productfamilie RVS-motoren van 
LinMot is uitgebreid met de innovatieve 
SSCP lineaire motoren. Gebaseerd op een 
uitgekiend ontwerp maken ze bij een com-
pacte constructie meer vermogen mogelijk. 
Naast de al bekende hygiënische voordelen 
van de RVS-serie, hebben de SSCP-motoren 
een geïntegreerde montageflens. Het mon-
tagevlak daarvan zorgt voor een verbeterd 
thermisch gedrag en een vereenvoudigde 
montage. De belangrijkste eigenschappen 
op een rijtje: ontworpen voor toepassingen 
met hoge eisen aan materialen en bescher-
mingsklasse; geschikt voor de voedings- en 
farmaceutische industrie; hoge corrosie-
bestendigheid; beschermingsklasse IP69; 
FDA-goedgekeurde polymeerlagers. De 
SSCP lineaire motoren van roestvrij staal 
hebben een uitstekend thermisch gedrag 

en kunnen daarom zeer goed passief wor-
den gekoeld. Het intelligente ontwerp van 
de aandrijvingen maakt het mogelijk een 
vergrote rotordiameter te gebruiken bij een 
vaste statorafmeting, wat resulteert in betere 
prestaties.                            •

Groneman BV
(074) 255 11 40
www.groneman.nl

Lineaire motoren voor de voedingsindustrie
De gevlochten aardingsband van Helukabel 
is bestemd voor EMC-applicaties ter reduc-
tie van storingen. De afgeronde contacten 
zijn naadloos geperst. Het geheel is vervaar-
digd van vertind koper. Vlechten zijn bestand 
tegen cyclisch buigen en zijn binnen een tem-
peratuurbereik van –20 °C tot +125 °C inzet-
baar. De dikte van een enkele draad in een 
streng bedraagt 0,2 mm. Gevlochten band 
('vlecht') wordt veelvuldig in auto’s gebruikt 
(bijvoorbeeld als massadraad van de motor), 
maar ook in verdeelstations en schakelbor-
den. Vlechten worden echter in vrijwel alle 
takken van de industrie gebruikt: spoorweg-
vervoer, energietechniek, robotica, automati-
sering (productielijnen, zware machines) en 
zelfs als element van een bedieningspaneel of 
schakelkast. De gevlochten aardingsband van 
Helukabel wordt gemonteerd met een oog-

verbinding (diameter van de opening 4,5 mm 
of 8,5 mm) en is verkrijgbaar in lengten van 
0,1 m tot 0,5 m. De totale koperdoorsnede 
loopt van 6 mm2 tot 25 mm2.              •
Transfer Multisort Elektronik B.V.
(040) 737 04 57
www.tme.eu/nl

Gevlochten aardingsband

Ultrasone  
voertuigdetectie
De CarSonar ultrasoon-sensoren zijn speci-
aal ontwikkeld om contactloos afstandme-
tingen uit te voeren bij bewegende objecten. 
Deze oplossing levert een direct bruikbaar 
uitgangssignaal, zodat geen extra signaal-
verwerking nodig is. Door de automatisch 
calibratie af fabriek zijn de sensoren direct 
toepasbaar. Een van de drie uitvoeringen 
van de CarSonar, de MB8450, beschikt over 
een micro-USB-aansluiting voor eenvoudige 
integratie. De sensoren kunnen in een net-
werkconfiguratie worden gebruikt. Ze zijn 
voorzien van automatische filtering en zijn 
immuun voor andere ultrasone stoorbron-
nen. De belangrijkste kenmerken: gefil-
terde nabijheidsuitgang; IP67; sensor werkt 
op 42 kHz; bereik van 50 cm tot 5 m. De 
CarSonar-sensoren zijn mobiel toepasbaar in 
AVG’s als detectie tijdens beweging, alsmede 
om bewegende objecten te detecteren. Maar 
ook stationair in drive thru’s, autodetectie 
voor slimme parkeersystemen, geautomati-
seerde displays en reclame enzovoort kunnen 
de sensoren worden ingezet.             •

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

https://www.pilz.com/nl-INT
https://inspectora.nl
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www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Omdat de zakelijke toepassingen van 
robuuste notebooks en tablets snel blijven 
groeien, zijn bedrijven voortdurend op zoek 
naar apparaten die kunnen worden aange-
past aan de specifieke behoeften van het per-
soneel. Om bedrijven te laten zien dat moge-
lijkheden onbegrensd zijn, is het Panasonic 

engineering-team tijdens het recente 
Toughbook-forum de volgende uitdaging 
aangegaan: aan het begin van de dag kon-
den de aanwezigen suggesties indienen voor 
nieuwe Panasonic Toughbook-uitvoeringen. 
Met deze ideeën gingen de mechanische, 
elektronische en software-engineers van 
Panasonic aan de slag, om aan het einde 
van de dag een concept voor te stellen. De 
uitdagingen waaraan het engineering-team 
werkte, waren onder meer een Toughbook-
tablet met een schermwisser en een robuust 
tablet met een vingerafdrukscanner. Deze en 
vergelijkbare verzoeken worden altijd aan-
gepakt via dezelfde methodiek: eerst wordt 
het probleem van de klant geanalyseerd om 
goed inzicht te krijgen in de situatie waar-
voor een oplossing moet worden bedacht, 

en vervolgens ontwikkelt het team op basis 
van zijn technologische kennis en creativiteit 
een praktische oplossing. Aan het einde van 
de dag leverde het team twee concepten aan 
voor een robuuste Toughbook G1-tablet met 
een biometrische vingerafdrukscanner die 
gebruikt kan worden door beveiligings- en 
grensbewakingspersoneel. De vingerafdruk-
scanner werd geleverd door partner Fivo-O 
en geïntegreerd in een speciaal ontworpen 
behuizing met een enkele handstrap voor 
optimaal gebruiksgemak. Het alternatieve 
ontwerp omvatte een opvouwbare vinger-
afdrukscanner. Het team presenteerde ook 
een ontwerpconcept voor een Toughbook 
A3 Android-tablet met een schermwisser. 
Het ontwerp bestond uit de motor en een 
oplaadbare batterij voor de schermwisser in 

een behuizing aan de achterkant van het appa-
raat. De behuizing was zodanig op het appa-
raat geplaatst dat ze geen enkele andere functie 
belemmerde en de gebruiker een goede kijk-
hoek had als de tablet op een plat oppervlak 
werd geplaatst.                  •
Panasonic Benelux
(073) 640 25 76
www.toughbook.eu

Gepersonaliseerde Toughbooks

Communicatie tussen PLC en sensoren en 
actuatoren is essentieel in geautomatiseerde 
processen en Industry 4.0-toepassingen. 
SMC biedt een passende oplossing voor 
het aansluiten van componenten zoals ven-
tielen op een bestaand productienetwerk 
door integratie van een IO-Link master-
module. Deze module is beschikbaar voor 
het bekende EX600 veldbussysteem en 
zorgt dat de netwerkverbinding snel, een-
voudig en kostenefficiënt is. Door de com-
binatie van een centraal EX600-platform 
en EtherNET/IPTM-ondersteuning kan 

de IO-Link mastermodule eenvoudig en 
snel worden geïnstalleerd en in bedrijf 
genomen. De module is leverbaar met 
4 poortaansluitingen van klasse A (bij-
voorbeeld voor in-/uitgangsapparatuur 
zoals druk-, flow- en positiesensoren) of 
4 poortaansluitingen van klasse B. De 
klasse B-poort levert een extra voedings-
spanning en is daarmee geschikt voor het 
aansluiten van apparaten die meer stroom 
trekken, zoals het EX260-veldbussysteem. 
Een extra stroomvoorziening is dan niet 
nodig. Het EX600-platform is compati-

bel met diverse ventielseries; analoge of 
digitale IO-modules kunnen worden aan-
gesloten. Het platform ondersteunt ook 
gangbare veldbus- en industriële Ethernet-
protocollen, zoals Profibus, Ethernet/
IP, EtherCat en DeviceNet. Dankzij het 
modulaire ontwerp kunnen maximaal 
vier IO-Link mastermodules (elk met 
vier poorten) worden geïntegreerd, zodat 
totaal zestien IO-Link apparaten kunnen 
worden opgenomen. Parametrering van 
een aangesloten apparaat is dynamisch en 
tijdens bedrijf mogelijk.             •

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

IO-Link mastermodule

http://nl.rs-online.com
http://helmholz-benelux.eu


-TOTAAL   •   NUMMER 3 - 202124

 productnieuws

In de softwaretool PNOZmulti 
Configurator van de configureerbare 
kleine besturing PNOZmulti 2 zijn vanaf 
softwareversie 10.13 nieuwe functiebouw-
stenen beschikbaar voor een eenvoudige 
configuratie van veilige gebruikerspro-
gramma’s. Het is nu mogelijk om licht-
schermtoepassingen te realiseren waarbij 
het materiaal slechts in één richting moet 
worden getransporteerd: vanaf versie 10.13 
is het mogelijk om met de PNOZmulti 
Configurator eenvoudig en veilig derge-
lijke zogenaamde L-muting-applicaties 
te maken. Deze functie is beschikbaar 
in de muting-functiebouwsteen van de 
huidige versie en biedt alle functies van 
L-muting, zoals het deactiveren/activeren 
van het lichtscherm en het aansturen van 
de mutinglamp. Zo kunnen lichtscherm-
toepassingen op het gebied van logistiek 
– zoals het bewaken van transportban-
den en palletiseermachines, het regelen 
van de uitstroom van pakketten – nu nog 
toepassingsspecifieker en dus productie-
ver en economischer worden gerealiseerd 
met de PNOZmulti. PNOZmulti 2 biedt 
in combinatie met het veilige heksysteem 
PSENmlock van Pilz ook een nog comfor-
tabelere hekoplossing: een nieuwe logica-
bouwsteen voor de configuratie van de sig-

naalvolgorde voor het sluiten van het veilige 
heksysteem PSENmlock maakt de realisatie 
van dergelijke oplossingen eenvoudiger. 
Voor het bewaken van analoge functies is 
de wiskunde-functie uitgebreid met het 
vermenigvuldigen en delen van analoge 
waarden. Dit betekent dat zelfs complexere 
berekeningen voor toepassingen, die uit 
meerdere analoge sensoren bestaan, over-
zichtelijk en gemakkelijk afgehandeld kun-
nen worden. Ook zijn twee nieuwe logische 
functiebouwstenen Digital Encoder en 
Digital Decoder beschikbaar, die gebruikt 
worden voor het coderen en decoderen van 
ingangs- en uitgangssignalen.             •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

PNOZmulti Configurator uitgebreid

In het verleden was het in de indus-
trie gebruikelijk om beeldschermen met 
een industriële verbinding toe te passen. 
Tegenwoordig wordt echter steeds vaker 
gebruik gemaakt van een standaard-monitor 
met HDMI-aansluiting. Het is daarbij van 
belang dat de HDMI-monitor op industri-
ele wijze wordt verbonden. Daarom heeft 
ILME haar assortiment modulaire binnen-
werken uitgebreid met een HDMI-module. 
De MIXO-serie van ILME is een modulair 
connectorsysteem bestaande uit een MIXO-
frame en door de gebruiker te kiezen MIXO-
modulen. De MIXO-frames passen in de 
standaard ILME-behuizingen en ook in 
behuizingen van andere merken. Hierdoor 

kan de gebruiker voor iedere toepassing 
een geschikte connector samenstellen. De 
MIXO-serie is zodoende een open connec-
torsysteem. De gebruiker heeft veel vrijheid 
en mogelijkheden bij het samenstellen van 
een modulaire stekker. Men kan kiezen uit 
bijna 40 modules voor elektrische voeding, 
datatransmissie, optische signalen of pers-
lucht. Het modulebereik wordt continu 
uitgebreid, waardoor steeds weer nieuwe 
configuraties kunnen worden gerealiseerd. 
HDMI is de nieuwe standaard voor videosig-
nalen thuis en op kantoor. Ook in de indus-
trie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 
apparaten met een HDMI-aansluiting, maar 
tot nu toe bestonden er nauwelijks goede 
heavy-duty connectoren. Met de nieuwe 
CX 01 MI HDMI-module kunnen video-
signalen ook in industriële omgevingen met 
IP-bescherming in een modulaire connector 
worden overgebracht.              •
CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

HDMI-module

De Edge Clips zijn ideaal voor het fixeren 
van bekabeling of leidingen aan paneel- of 
frameranden. Ze worden gebruikt in combi-
natie met kabelbinders en zijn flexibel (uni-
versele clip voor zowel horizontale als verti-

cale bevestiging van bekabeling); veilig (ook 
kleine bundels blijven goed vastzitten); effi-
ciënt; eenvoudig (de metalen klem heeft een 
grote trekkracht maar kan eenvoudig zonder 
gereedschap worden geïnstalleerd). De Edge 
Clips zijn beschikbaar met of zonder voor-
gemonteerde kabelbinders en zijn bij uitstek 
geschikt voor gebruik in auto’s, treinen, zware 
machines, vrachtwagens en PV-installaties. 
Voor PV-kabelbeheer zijn ook roestvrij stalen 
(Solar) Clips beschikbaar. Deze zijn duurzaam 
en geschikt voor veeleisende omgevingen.    •
Mulder-Hardenberg BV
(085) 800 37 00
https://mulder-hardenberg.com

Fixeerclips voor bekabeling en leidingen
De Metrafuse FD Pro is een testinstru-
ment dat wordt gebruikt om snel te identi-
ficeren welke zekering of stroomonderbre-
ker een circuit beveiligt. De Metrafuse FD 
Pro bestaat uit twee delen: een ontvanger 
en een zender. De zender is verbonden met 
het te testen circuit en gebruikt dat (wissel-
stroom)circuit als voeding om een gemo-
duleerd hoogfrequent signaal te genereren 
en in de spanningvoerende geleider te 
injecteren. Het signaal heeft geen nade-
lige invloed op andere apparatuur, maar is 
krachtig genoeg om over kabellengtes van 
enkele honderden meters gedetecteerd te 
worden. De ontvanger wordt gebruikt om 
het signaal van de zender in de meterkast 
te detecteren. Wanneer de probe in con-
tact wordt gebracht met de zekering of 
stroomonderbreker die is aangesloten op 
het te testen circuit, zal de ontvanger de 
aanwezigheid van het zendersignaal aan-
geven, zowel door middel van een LED 
als een pieptoon. De ontvanger wordt uit 
een 9-V-batterij gevoed; de zender uit te 

testen circuit (100...250 VAC, 50...60 Hz). 
Het instrument wordt compleet geleverd: 
ontvanger, 9-V-batterij, zender, netsnoer 
voor zender, testprobe-set met krokodil-
lenklemmen, tas en gebruiksaanwijzing.  •
MapTools BV
(024) 348 32 25
www.maptools.nl

Groepenzoeker

De smalle MCM-uitbreidingsmodule 
heeft twee slots en biedt plaats voor twee 
submodules met daarop bedienelementen 
(er bestaat ook een versie die plaats biedt 
aan vier elementen). Op de smalle uitbrei-
dingsmodule passen zodoende in totaal zes 
drukknoppen, draaiknoppen, nood-uit- 
en sleutelschakelaars. De smalle MSM-
uitbreidingsmodule is speciaal gemaakt 
voor uitbreiding met externe veiligheids-

sensoren, veiligheidsschakelaars (ook met 
vergrendeling), lichtschermen en meer. 
In de beide slots kunnen twee submodu-
les worden geplaatst met elk drie M12-
connectoren. Op elke connector kunnen 
kabels tot 50 meter worden aangesloten. 
De submodules zijn geschikt voor het 
aansluiten van veilige contacten of veilige 
OSSD-halfgeleideruitgangen. Bij de fail-
safe verwerking van de signalen van de 
externe apparaten kan veiligheidsniveau 
PL e bereikt worden. Alle componenten 
van het MGB2-Modular systeem worden 
onderling met verbindingskabels of kop-
pelconnectoren aangesloten op een bus-
module die de gateway vormt naar een 
extern veilig bussysteem. Er zijn gate-
ways voor ProfiNet/ProfiSafe, EthernetIP/
CIPsafety of Safety-over-EtherCat.         •
Euchner (Benelux) BV
(078) 615 47 66
www.euchner.nl

Uitbreidingsmodules voor MGB2-Modular

Met de 'Update Tool' in het All-In-One 
Engineering Software Tool LASAL van 
Sigmatek kan men programmawijzigingen 
doorvoeren op één comfortabele werkplek 
in de Machine Manager. Vanuit het oog-
punt van kwaliteitsbeheer wordt hiermee 
de mogelijkheid geboden om applicaties 
in de besturing te laden – veilig, foutloos 
en reproduceerbaar. Het proces werkt vol-
automatisch en genereert een logboekbe-
stand bij voltooiing. Dit garandeert niet 
alleen kwaliteit, maar vermindert ook de 
werktijd. Dit geldt met name voor multi-
CPU applicaties, waarbij programma’s 
vanaf een centraal punt in alle CPU’s 
geladen kunnen worden. Er zijn 26 basis-
functies voor verschillende opdrachten en 
commandos’s beschikbaar. Voorbeelden 
hiervan zijn 'Download Visualization' of 
'Move File'. Omgevingsvariabelen kunnen 
ook worden ingesteld, evenals toepassings-
specifieke data zoals PDF-bestanden of 
basisrecepten die naar het 'Updatepakket' 
worden gekopieerd. De functie 'Make 

Update Sticks' is nu ook beschikbaar in de 
Machine Manager. Deze maakt het moge-
lijk om de bijgewerkte bestanden naar 
een USB-stick te kopiëren. Een compleet 
softwarepakket kan dan op locatie in de 
machine of het systeem worden gestart via 
die USB-stick.              •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Software comfortabel bijwerken
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De EPC2152x is een single-chip driver plus 
halve-brug eGaN FET-vermogenstrap. 
De chip is vervaardigd met behulp van 
de eigen GaN IC-technologie van EPC. 
De ingangslogica-interface, de niveau-
aanpassing, de bootstrap-lader en de buf-
ferschakelingen voor de gate-aansturing 
zijn samen met eGaN-uitgangs-FET's in 

halve-brug-configuratie ondergebracht op 
een enkele monolithische chip. Dit resul-
teert in een LGA-vormfactor op chipni-
veau van slechts 3,85 x 2,59 x 0,63 mm. 
De belangrijkste eigenschappen van de 
EPC2152x: aparte, onafhankelijke high-
side en low-side stuuringangen; ingangs-
signaal compatibel met 3,3 V CMOS-
logica of 15 V analoge controller; 1 ns 
schakeltijd (output node); immuun voor 
onjuiste triggersignalen groter dan 100 V/
ns op de output node.               •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

FET-vermogensdriver
De doorvoerconnector uit de serie 221 met 
bedieningshendel is bedoeld voor aanslui-
ting in doorgaande richting, en vormt een 
doordachte en geavanceerde aansluiting voor 
alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm2. De 
doorvoerconnector van Wago bundelt com-
bineert de voordelen van lasklemmen met 
bedieningshendels in een slank vormgege-
ven verbinder: een universele geleideraan-
sluiting, die dankzij de hendeltechnologie 
zonder gereedschap bediend kan worden 
en een veilige aansluiting garandeert. Als 
multipolariteit een vereiste is, bieden extra 
adapters mogelijkheden voor een modu-
laire en flexibele opbouw van maximaal 5 
lasklemmen in één adapter. Zowel met als 
zonder trekontlasting kunnen de adapters 
op DIN-rails vastgeklikt, vastgeschroefd, 
verlijmd, aangesloten of opgehangen wor-
den. De doorvoerconnector is verkrijgbaar 
in twee versies die zowel over een EN- als 
een UL-toelating beschikken. De eerste ver-
sie is voorzien van een transparante afdek-
king voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 4 
mm2 en is geschikt voor alle gebruikelijke 
toepassingen. De tweede versie met een 
witte afdekking, die voornamelijk in de VS 

wordt gebruikt, wordt gekenmerkt door een 
groter aansluitbereik en is bijvoorbeeld ook 
geschikt voor geleiders AWG 12.             •

Wago Nederland
(055) 368 35 00
www.wago.com

Doorvoerconnector met bedieningshendel

Bandbochten
Wereldwijd introduceert Interroll een 
nieuwe bandbocht: de Interroll Belt Curve 
1200. Deze biedt alle kwaliteits- en effi-
ciency-voordelen van een wrijvingsloos 
aandrijfconcept en verbetert tegelijkertijd 
de transportprestaties van kleinere goede-
ren. Bovendien is op aanvraag een variant 
met een eindloze transportband leverbaar. 
Bandbochten behoren tot de technisch 
meest veeleisende transportmodules in de 
materiaalstroom-systemen van koerier-, 
expres- en pakketdienstaanbieders, die – 
vooral door de sterk groeiende e-commerce 
– in distributiecentra 24 uur per dag de snel 
groeiende goederenstromen aan moeten 
kunnen. Tenslotte moeten ook bij zwaar-
dere goederen de benodigde krachten om 
van transportrichting te veranderen met zo 
min mogelijk slijtage worden overgedra-
gen. Daarom zijn de Interroll bandboch-
ten zodanig ontworpen dat het regelmatig 
naspannen van de transportband over-
bodig is en bandslip voorkomen wordt. 
In de Belt Curve 1200 zijn voor het eerst 
cilindrische draairollen geïntegreerd, waar-
door de afstand tussen de verbinding en de 
volgende transportband aanzienlijk wordt 
verkleind. Het voordeel: met de nieuwe 
bochttransporteur kunnen nu ook kleinere 
transportgoederen snel en veilig worden 
getransporteerd. Naast de mechanische 
transportbandverbinding is er als optie ook 
een gevulkaniseerde eindloze transportband 
leverbaar.               •

Interroll Fördertechnik GmbH
(0522) 242 221
www.interroll.nl

http://telerex-europe.com
http://etotaal.nl
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De T40CB van HBK is een high-speed kop-
pel-meetopnemer met een boorgat in het mid-
den, waardoor hij ideaal is voor het testen van 
automotive onderdelen op plaatsen waar wei-
nig ruimte is. De T40CB is met een lengte van 
slechts 49 of 54 mm bijzonder compact; het 
boorgat heeft een diameter van 37,5 of 46,5 
mm. Engineers krijgen daardoor de beschik-
king over een flexibel inzetbare en gebruiks-
vriendelijke meetopnemer waarmee tests op 
auto-onderdelen zoals coaxiale overbrengingen 
en versnellingsbakken uitgevoerd kunnen wor-
den. Het nominale meetbereik bedraagt 500 

Nm bij een toerental van 30.000 rpm. Op 
aanvraag zijn ook andere uitvoeringen lever-
baar. De T40CB gebruikt de T40-elektronica 
van HBM met een nauwkeurigheidsklasse van 
0,05 en een uitstekende lineariteit, waardoor 
nauwkeurige en betrouwbare resultaten gega-
randeerd zijn. De koppelmeter heeft zowel 
analoge als digitale interfaces, waardoor de 
sensor in veel verschillende testbanksystemen 
geïntegreerd kan worden.               •
HBM
(0416) 286 040, www.hbm.com

High-speed koppel-meetopnemer

Of het nu gaat om verlichting voor stadscen-
tra, parken of magazijnen, de combinatie van 
energie-efficiëntie en verlichtingskwaliteit is 
van cruciaal belang voor armatuurfabrikan-
ten. De vereisten voor verlichtingsoplossingen 
variëren afhankelijk van het gewenste resul-
taat – van een historische stad badend in aan-
genaam warm wit licht tot straten en tunnels 
die helder worden verlicht voor automobilis-
ten. De compacte en krachtige LED Osconiq 
C 2424 van Osram Opto Semiconductors 
biedt een breed kleurtemperatuurbereik van 
koel tot warm wit en verschillende kleur-
weergave-indices (CRI's), waardoor een grote 
verscheidenheid aan verschillende armatuur-
ontwerpen mogelijk is. Bovendien is het de 

enige CSP-LED met een 
geïntegreerde ESD (voor-
ziening voor elektrostatische 
ontlading) op de markt die 
de LED beschermt tegen 
elektrostatische schade. De 
Osconiq C 2424 is ideaal 
voor high-power toepassin-
gen en is verkrijgbaar in drie 
CRI's: 70, 80 en 90. Hij dekt 
het kleurtemperatuurbereik 
van 2200 tot 6500 K. Naast 
talrijke ontwerpopties pro-
fiteren armatuurfabrikanten 
van de uitstekende helder-
heids- en efficiëntiewaarden 

van de LED. De CRI 70-versie haalt bijvoor-
beeld 328 lumen bij 700 mA.             •
OSRAM Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

LED's voor buitenverlichting

Het toch al uitgebreide assor-
timent flexibele kabels van 

Würth Elektronik is verder uitgebreid. Onder 
de productnaam WR-FFC (Flat Flexible 
Cable) biedt Würth nu flexibele flatcable in 
verschillende uitvoeringen aan. Om nog meer 
flexibiliteit in het gebruik mogelijk te maken, 
levert Würth Elektronik nu ook voorgevouwen 
flatcable. Opvouwen in accordeonstijl betekent 
dat de kabels minder ruimte innemen – een 
ingenieus detail dat flexibel gebruik van de 
kabels voor verschillende afstanden mogelijk 
maakt. ‘WR-FFC Folded’ is verkrijgbaar met 
aderafstanden van 0,5 en 1 mm, elk in drie 

variabele lengtes: 120 tot 200 mm, 165 tot 350 
mm en 280 tot 500 mm. Men kan kiezen tus-
sen FFC Type 1 met de contacten aan dezelfde 
kant en FFC Type 2 met de contacten aan 
tegenoverliggende zijden. Er zijn versies met 20 
tot 50 pinnen beschikbaar met een steek van 
0,5 mm en versies met 10 tot 30 pinnen met 
een steek van 1 mm.                 •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Plaatsbesparende flatcable
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