
Datacommunicatie
Met deze gateway 
is het mogelijk een 
cybersecure systeem 
voor bijvoorbeeld het 
energiebeheer in data-
centers op te zetten

Elektrotechniek
Met deze modules met 
een breed ingangs-
spanningsbereik wordt 
de elektronica van laad-
palen op betrouwbare 
manier gevoed
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www.etotaal.nl

Slim is nog eenvoudiger
Gaan we voor domotica naar Action of Lidl of naar de 
installateur. De verschillen zijn groot.

Power Electronics event 2021
21 lezingen van 8 t/m 10 juni 2021 over alle aspecten 
van vermogenselektronica. Ook deze keer te volgen van 
achter uw PC.

U I T G E L I C H TU I T G E L I C H T
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22

Interferentie in auto-radartoepassingen  
Radar is een perfect sensorsysteem voor rijhulp in moderne auto’s.  
Maar daarmee ontstaan ook de problemen - onderlinge interferentie. 8

Datacommunicatie
Dit Arduino-
gebaseerde testboard 
bevat alle benodigd-
heden om comfortabel 
IoT-applicaties te 
kunnen ontwikkelen 
en testen

18

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

elektronica

elekrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering
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http://pilz.nl
https://www.top-electronics.com
https://batenburg.nl/industriele-componenten/batenburg-adelco-electronics/


http://ave-nl.com
http://kolibricloud.com
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UKCA-markering - 
waarom?
Ooit toen ik mijn eerste auto had, riep 
mijn garagehouder uit “Why British” 
terwijl hij aan het sleutelen was aan een 
Landrover. Hoe die daar kwam, was voor 
mij een raadsel, omdat de bewuste man 
een Simca-specialist was en hij uitsluitend 
sleutelde aan dit merk auto’s. 

Met alle Brexit-ellende heb ik heel vaak 
aan die uitspraak moeten denken, want 
alle gemakken van de EU wegen naar 
mijn idee toch echt niet op tegen de 
ellende waar we nu mee te maken heb-
ben. Ik heb het echt te doen met alle 
bedrijven die producten naar de andere 
kant van het Kanaal willen verschepen. 
Waarom, waarom, waarom. Het zijn toch 
uiteindelijk de Britten zelf die de reke-
ning betalen.

Bij alle Brexit-ellende had ik mij niet 
gerealiseerd dat dit verder gaat dan alle 
douaneformaliteiten, wachtende vracht-
auto’s en daarmee gepaard gaande hogere 
kosten. Ook voor de CE-markering heeft 
het grote gevolgen. Als je niet meer bij 
Europa wilt horen, dan wil je immers ook 
geen Europese richtlijnen volgen en wil je 
ook geen CE-markering meer. Dan wil je 
een eigen markering en moet iedereen die 
producten in Engeland wil verkopen dit 
gebruiken - een markering die bestaat uit 
de letters UK met daar onder AC.

De UKCA-markering (UK Conformity 
Assessed) is vanaf januari 2022 noodzake-
lijk voor goederen die in Groot-Brittannië 
(Engeland, Wales en Schotland) op de 
markt worden gebracht. Het omvat de 
meeste goederen waarvoor voorheen 
de CE-markering vereist was. Dit geldt 
echter niet voor de Noord-Ierse markt. 
Daar moet de CE-markering of UKNI-
markering gebruikt worden.

Omdat de Britten nu hun eigen regels 
mogen maken, kunnen ze probleemloos 
nieuwe normen gaan opstellen. Er komt 
dus met andere woorden niet alleen een 
nieuwe markering bij, maar ook een berg 
extra huiswerk. Wat hebben ze daar aan 
de overkant bedacht? In veel gevallen zul-
len er veel overeenkomsten zijn, maar je 
weet maar nooit. Engeland houdt van 
afwijkingen, met hun links rijdende 
auto’s, Engelse sleutels die net niet passen 
en bier dat niet wil schuimen. Met een 
beetje pech wordt de UKCA-markering 
voor ons een zelfde monstrum als die 
idiote netstekkers die nog altijd aan de 
andere kant van de Noordzee gebruikt 
worden - een monstrum waar helaas geen 
schakelaar op zit.

Ewout de Ruiter

imc Test & Measurement breidt zijn 
verkoopteam uit met een nieuwe Sales 
Engineer. Noud Schoffelmeer (29) zal in de 
Benelux nieuwe klanten gaan adviseren over 
de meest productieve meetoplossingen in 
sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, ener-
gie, scheepvaart, automotive en defensie. 

Siemens  
Best Application Contest

Al meerdere jaren 
organiseert Siemens 
de Best Application 
Contest. De 
komende editie wil 
het bedrijf drie inno-
verende toepassin-
gen met de motion 
control & drive 
technologies van 

Siemens bekronen die de downtime verminderen en de efficiëntie 
verhogen in een industrieel bedrijf. Het maakt niet uit waar in het 
bedrijfsproces de toepassing voordeel oplevert. Dat kan tijdens het 
productdesign, de productieplanning en de productie zelf zijn, maar 
evengoed tijdens de engineeringsfase van een project: misschien leidt 
de toepassing tot een snellere time-to-market, een kortere set-uptijd 
of een futureproof installatie. En ook als de applicatie het onderhoud 
en de service efficiënter maakt, bestaat er kans op winst. Wie aan de 
Best Application Contest 2021-2022 deelneemt, kan fraaie prijzen 
winnen, zoals meer dan een jaar lang gratis publiciteit en mond-tot-
mondreclame plus een award, uitgereikt tijdens Indumation 2022. 
Maar ook motion control of drive technologies van Siemens ter 
waarde van 5000, 3000 of 2000 euro (via een voucher) voor een vol-
gende creatieve en innoverende toepassing. Deelnemers moeten hun 
project uiterlijk op 30 september 2021 indienen via https://new.sie-
mens.com/be/nl/products/software/best-application-contest.html. 
Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 14 januari 2022 kan iedereen ver-
volgens online op zijn favoriete project stemmen. Tijdens Indumation 
2022 zet Siemens de drie winnaars van de Best Application Contest 
2021-2022 uitgebreid in de schijnwerpers.            •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

boog kan resulteren in (ernstig) persoonlijk let-
sel, maar ook in forse schade aan de installatie 
en productiestilstand. Volgens NEN 3140, de 
belangrijkste Nederlandse norm op het gebied 
van elektrische veiligheid, moet ‘Elke elektri-
sche installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel 
(...) onder de verantwoordelijkheid van een 
installatieverantwoordelijke worden geplaatst. 
Zo’n installatieverantwoordelijke wordt door 
de algemeen directeur of bedrijfsleider van 
een onderneming of instelling aangesteld. 
Die persoon is volgens de norm direct verant-
woordelijk voor de ‘veilige bedrijfsvoering van 
elektrische installaties en/of elektrische arbeids-
middelen’. Schade kan in principe op de instal-
latieverantwoordelijke verhaald worden. Bij 
letselschade of overlijden kan deze persoon 
zelfs via zowel het strafrecht als het civiel recht 
worden vervolgd. Bij alle werkzaamheden 
aan een elektrische installatie bestaat er kans 
op kortsluitingen en dus ook op vlambogen. 
Het beheer van de installatie vereist meer en 

meer specialistische kennis. Het Competence 
Centre van HyTEPS heeft decennia aan erva-
ring opgebouwd over dit onderwerp en wil die 
graag delen. Op deze manier kan er samen met 
de installatieverantwoordelijken voor worden 
gezorgd dat er helemaal geen ongelukken meer 
gebeuren. 

Online seminar: “De elektrische installatie: 
meten en beheersen”
HyTEPS belicht dit onderwerp via artikelen 
in de vakpers, blogs, video’s, leaflets en het 
seminar “De elektrische installatie: meten en 
beheersen.” Dit online seminar staat gepland 
voor 20 mei 2021 (09.30 uur) en 11 juni 2021 
(09.30 uur).                •
Meer informatie en inschrijven via:  
www.hyteps.nl/seminar-beheersen-installatie/ 

HyTEPS
(0492) 371 212
www.hyteps.nl

Vlambogen: een onderbelicht risico

Een vlamboog komt zelden voor,  
maar de gevolgen kunnen rampzalig zijn.

Rond het thema vlambogen organiseert 
HyTEPS een campagne, waarmee het bedrijf 
installatieverantwoordelijken wil ondersteu-
nen. Hierbij wordt gekeken naar wetgeving, 
verantwoordelijkheden, oorzaken, risico’s en 
oplossingen. De risico’s en gevolgen van vlam-
bogen behoren tot de grootste uitdagingen voor 
het veilig en operationeel houden van elektri-
sche installaties. Een vlamboog ontstaat door 
het plotseling vrijkomen van energie, waarbij 
enorme hitte, licht, geluid, drukgolven en gif-
tige stoffen worden geproduceerd. Deze vlam-

Fabrikant van productieve test- en meetinstru-
menten imc Test & Measurement (imc) sluit 
zich aan bij het Test & Measurement-platform 
van Battery Ventures - een technologiegerichte 
investeringsmaatschappij. Het platform omvat al 
Audio Precision, de in de VS gevestigde fabrikant 
van audiomeet- en testapparatuur en de Deense 
fabrikant van meetmicrofoons GRAS Sound 
& Vibration. imc vult dit platform aan als data-
acquisitie- en meetbedrijf en verbreedt de focus van 
audio-meetoplossingen naar een holistisch portfo-
lio van meet- en testoplossingen. Mike Flaherty 
leidt de organisatie als Platform CEO. Sinds de 
oprichting staat imc voor innovatieve oplossingen 
voor veeleisende test- en meettaken in onderzoek, 
ontwikkeling en productie. De klanten komen uit 
de automobiel- en machinebouw, lucht- en ruim-
tevaart, spoorwegindustrie en windenergie. Door 
samenwerkingen en overnames heeft het bedrijf 
zijn portfolio in het verleden continu uitgebreid, 
met als doel maatwerkoplossingen te creëren voor 

zoveel mogelijk meet- en testtaken. Door de fusie 
met Battery en als onderdeel van het "Test en Meet" 
Platform zal imc beter aan deze vraag kunnen vol-
doen. Samen met Audio Precision en GRAS biedt 
het platform, naar eigen zeggen, het meest uitge-
breide assortiment test-, meet- en analyseoplos-
singen voor onderzoek, ontwikkeling en productie 
op het gebied van audiotesten, thermische testen, 
duurzaamheidsanalyse, voertuigdynamica, vermo-
gensmeting, geluid en trillingen als evenals compo-
nenttests zoals testbanken voor elektromotoren.  •

imc Test & Measurement B.V.
www.imc-benelux.com

Computerchips op basis van licht zouden een revolutie bete-
kenen in de micro-electronica. Elham Fadaly legde de basis 
voor deze ‘heilige graal’. Ze slaagde er in om silicium licht 
te laten uitstralen, door het in een nieuwe vorm te dwingen. 

Licht-emitterend silicium
Silicium is een krachtig materiaal dat ver in 
ons dagelijks leven is doorgedrongen. Op 
silicium gebaseerde microchips vormen de 
basis van bijna elk elektronisch apparaat. Het 
materiaal is goedkoop en heeft superieure 
elektronische eigenschappen en een volwas-
sen verwerkingstechnologie. Maar silicium 
staat algemeen bekend als een uiterst inef-
ficiënte ‘lichtemitter’, waardoor het niet kan 
worden gebruikt in laserapparatuur: de basis 
van snelle computers en high speed-commu-
nicatie. Efficiënte lichtemissie voor optische 
telecommunicatie vereist een infrarood golf-
lengtegebied van 3,5...1,8 μm. Maar legerin-
gen van silicium-germanium (SiGe) bestaan 
van nature uit een optisch inactieve kubische 
structuur. Efficiënte lichtemissie zou theore-
tisch mogelijk zijn wanneer het silicium in 
een zeshoekige structuur wordt geforceerd. 
Tijdens haar promotieonderzoek ontwik-
kelde Fadaly hoogwaardige hexagonale op 
silicium gebaseerde legeringen in grote volu-
mes. Deze legeringen bleken in staat om 
licht efficiënt uit te zenden en hadden uit-
stekende opto-elektronische eigenschappen. 
Door de precieze samenstelling van de Si/
Ge-legering te variëren, kon Elham de uit-
gezonden golflengte over een groot bereik 
inregelen en tegelijk de superieure optische 
eigenschappen behouden.                           •

Technische universiteit Eindhoven
www.tue.nl

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) is nu Koninklijk. 
Tijdens het digitale congres FYSICA 2021 overhandigde de commissaris 
van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, symbolisch de oor-
konde die behoort bij het predicaat ‘Koninklijk’, aan de voorzitter van 
de NNV Diederik Jekel. De toekenning van het predicaat Koninklijk is 
een erkenning van de vooraanstaandheid van de NNV en een prestigieuze 
bekroning op het werk van de 100-jarige vereniging. De afgelopen eeuw is 
de NNV bezig geweest om natuurkunde in de breedste zin van het woord 
te stimuleren in Nederland. Dat heeft geweldige wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang opgeleverd, en ook de komende 100 jaar blijft 
de vereniging dat doen. De NNV is in april 1921 opgericht en behartigt 
de belangen van de fysica in Nederland, in het voortgezet onderwijs, het 
hoger onderwijs en natuurwetenschappelijk onderzoek. De vereniging is 
met meer dan 4000 leden belangenbehartiger van natuurkundigen, onge-
acht hun werkkring in onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven of overheid.   •

Nederlandse Natuurkundige Vereniging mag zich 
Koninklijk noemen

Nederlandse Natuurkundige Vereniging
www.nnv.nl

Van op hologram gebaseerde communicatie 
tot op afstand bestuurde chirurgische ingre-
pen – de 6G draadloze standaard zal veel high-
tech toepassingen realiseren. Een groot project 
dat nu wordt gelanceerd aan de Technische 
Universiteit van München (TUM) heeft tot 
doel de belangrijkste technische criteria voor 
de nieuwe norm vast te stellen. Projectleider 
professor Wolfgang Kellerer legt uit hoe 6G 
het intelligentste draadloze netwerk zal worden 
en waarom snelheidsrecords minder belang-
rijk worden geacht dan het garanderen van 
99,999999999% betrouwbaarheid. Hoewel 
5G nog niet overal beschikbaar is, wordt al 
over de volgende generatie nagedacht. Is 5G al 
verouderd?

“5G zal blijven bestaan, zelfs nadat de vol-
gende draadloze generatie is gelanceerd. Maar 

er zullen verschillen zijn in de toepassingen: 
5G speelt een cruciale rol bij Industry 4.0 
en maakt een nieuwe dimensie van M2M-
communicatie mogelijk. Bij 6G ligt de focus 
op de mens en zijn omgeving.”

“Wij zijn van mening dat de hogere frequenties 
die voor 6G worden gebruikt, een overdracht-
snelheid van één terabyte per seconde moge-
lijk maken. De snelheidsrecords hebben echter 
niet de hoogste prioriteit in ons onderzoeks-
programma. We willen de basis leggen voor de 
hoogste foutbestendige standaarden, de kortste 
latentietijden en maximale energie-efficiëntie. 
We willen ook nieuwe processen creëren om de 
gegevensbeveiliging te waarborgen, ook als er 
quantumcomputers worden gebruikt.”
“Met kunstmatige intelligentie kan het net-
werk zijn eigen berekeningen uitvoeren om 

zichzelf continu te optimaliseren. Het moet 
flexibel en aanpasbaar zijn tot het punt waarop 
het de vereiste prestaties kan leveren waar en 
wanneer dat nodig is. 6G wordt de eerste gene-
ratie draadloze communicatie waarin het net-
werk samenwerkt met talloze sensoren die in 
de genetwerkte apparaten zoals robots en zelf-
rijdende voertuigen zijn gemonteerd.”
“De ervaring leert dat het ongeveer 10 jaar 
duurt om een nieuwe draadloze generatie te 
ontwikkelen. Om klaar te zijn voor een grote 
uitrol in het begin van de jaren 2030, willen 
diegenen van ons die fundamenteel onderzoek 
doen, vanaf het begin samenwerken met de 
andere spelers om een goede  basis voor succes 
te creëren.”                •
Technical University of Munich
www.tum.de

6G wordt mensgericht

imc Test & Measurement onderdeel 
van Battery Ventures platform voor 
testen en meten

http://have-digitap.nl/PID4557
http://b3industrie.nl
https://maptools.nl
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Wat is de impact van 
vermogenselektronica op 
statische elektriciteitsmeters?
Professor Gert Rietveld van VSL geeft dinsdag 8 juni om 16.00 uur 
een interactieve presentatie op het Power Electronics event. In zijn 
sessie gaat hij dieper in op de impact van vermogenselektronica op sta-
tistische elektriciteitsmeters. Ook deelt Rietveld de resultaten van een 
recent internationaal onderzoek over de vervuiling van elektriciteitsnet-
ten door deze elektronica.

Vermogenselektronica past men steeds meer toe in huishoudelijke 
apparatuur en bij de aansluiting van zonnepanelen en laadpalen op het 
net. “De impact van vermogenselektronica is groot, omdat deze toepas-
sing steeds vaker voorkomt. Dat betekent dat er meer kans op vervui-
ling ontstaat. Het is zaak om gebruik te maken van de juiste filters om 
deze vervuiling te voorkomen. In de presentatie ‘Impact van power 
electronics op statische elektriciteitsmeters’ gaan we dieper in op deze 
materie en de impact ervan op huishoudens”, stelt Rietveld. 

Door te beknibbelen op filtercomponenten kunnen er storingen ont-
staan, waardoor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur niet goed meer 
werkt. “Deze storingen kunnen grote schadeposten veroorzaken die tot 
wel in de miljarden euro’s kunnen lopen”, zegt de professor. “Vervuiling 
van het elektriciteitsnet, slechte ‘power quality’, is de schaduwkant van 
de opmars van elektronisch vermogensbeheer.”

Vervolgonderzoek
Professor Frank Leferink van de Universiteit van Twente doet onder-
zoek aan naar de vervuiling die vermogenselektronica met zich mee-
brengt. Uit een van zijn studies bleek dat sommige slimme elektrici-
teitsmeters niet konden omgaan met deze vervuiling. Op basis van 
Leferink’s research werd VSL ingeschakeld om een vervolgonderzoek 
uit te voeren. 

Het vervolgonderzoek duurde drie jaar en is op Europees niveau uitge-
voerd. “In ons onderzoek bekeken we wat de invloed van vervuiling is 
op de nauwkeurigheid van slimme elektriciteitsmeters”, verduidelijkt 
Rietveld. “Vervuiling door vermogenselektronica kan een Europees 
probleem worden als er niet tijdig maatregelen worden genomen. 
Ook onderzochten we of er aanwijzingen waren wanneer er vervui-
ling optreedt. Normaliter hebben stromen in huishoudens een redelijk 
schone sinsuvorm, maar bij vervuiling waren extreme pieken te zien. 
Verder onderzochten we welke stroomvormen bij welke apparatuur en 
type elektriciteitsmeters voor problemen zorgden. Niet elk storingssig-
naal veroorzaakt namelijk afwijkingen en niet alle elektriciteitsmeters 
reageren er hetzelfde op.”

Nodige aandacht
In zijn presentatie gaat Rietveld dieper in op de onderzoeksresultaten. 
Het is een complex onderwerp dat de nodige aandacht verdient. “Op 
basis van de uitkomsten van ons onderzoek stellen we bijvoorbeeld 
voor om de Europese testnormen aan te passen. Het doel daarvan is 
om ervoor te zorgen dat slimme elektriciteitsmeters goed om kun-
nen gaan met storingen die door vervuiling van vermogenselektronica 
veroorzaakt wordt. We willen tijdig kunnen inspelen op deze vervuiling 
voordat het in een echt probleem verandert.”

Het Power Electronics event vindt van dinsdag 8 tot en met donderdag 
10 juni online plaats. De interactieve presentatie van Gert Rietveld en 
Helko van den Brom start dinsdag 8 juni om 16.00 uur.
https://fhi.nl/powerelectronicsevent/

Meer over het Power Electronics event leest u op pagina 22.

Organisator Mikrocentrum van Vision, 
Robotics & Motion heeft besloten de vak-
beurs, die gepland stond op 15 en 16 juni 
2021, te annuleren. Samen met de toeleveran-
ciers heeft Mikrocentrum er alles aan gedaan 
om de vakbeurs veilig te kunnen organise-
ren. Helaas blijkt dat door de aanhoudende 
ontwikkelingen rondom het coronavirus het 

Vision, Robotics & Motion 2021 geannuleerd
organiseren van een succesvolle editie niet meer haalbaar is. 
In de periode voor het definitieve annuleringsbesluit is door 
Mikrocentrum contact gezocht met alle exposanten om input 
te vragen over het meedoen aan de vakbeurs, maar ook om de 
meningen over de slagingskans te peilen. De uitkomsten van 
deze gesprekken, het aantal annuleringen en de aanhoudende 
ontwikkelingen zijn doorslaggevend geweest voor het annu-
leringsbesluit. Om Vision, Robotics & Motion niet helemaal 
aan exposanten en bezoekers voorbij te laten gaan, werkt de 
organisatie aan een alternatief programma. Dit programma 
zal een bescheiden maar interessant online alternatief zijn. 
Binnenkort start Mikrocentrum met de voorbereidingen voor 
de organisatie van Vision, Robotics & Motion 2022. Het stre-
ven is om de vakbeurs in juni 2022 plaats te laten vinden. De 
exacte data en locatie volgen.              •
Vision, Robotics & Motion
www.vision-robotics.nl

‘Start-up: van idee tot exit’
Waarom worden enkele start-
ups een groot succes terwijl de 
meeste falen? En waarom heb-
ben zo veel bedrijven moeite 
met innoveren? Auteur Jeroen 
Bertrams deelt de geheimen 
van het bouwen van een suc-
cesvolle start-up. Twintig jaar 
geleden startte hij zelf een suc-
cesvol bedrijf en de afgelopen 
vijftien jaar investeerde hij in 
honderden jonge start-ups. Hij 
zag welke successen ze boek-
ten, maar ook welke fouten ze 
maakten. Bedrijven die failliet 
gingen, maakten vaak dezelfde 
fouten en start-ups die succesvol 
waren, deden eveneens verge-
lijkbare dingen. Zijn observaties 
en de patronen die hij her-
kende, heeft hij samengevoegd 
in dit boek. 'Start-up: van idee 
tot exit' geeft antwoord op vra-
gen als: hoe stelt men een goed 

team samen? Hoe ontwikkelt 
men een product en waar haalt 
men de financiering vandaan? 
Hoe groeit men door, en waar 
moet men op letten als men een 
exit wil maken? Het hele traject 
van het bouwen van een start-
up komt aan bod, vanaf het 
eerste idee tot en met een suc-
cesvol product dat de wereld 
razendsnel verovert. En van een 
scale-up naar het maken van 
een mooie exit met de verkoop 
van het bedrijf. Bertrams sprak 
voor dit boek met de oprich-
ters van tientallen succesvolle 
jonge Nederlandse bedrijven 
waaronder WeTransfer, bunq, 
YoungCapital, fonQ, Bax 
Music, Sendcloud, Zivver en 
3D Hubs. Zij weten als geen 
ander hoe groot de uitdaging is 
om vanuit het niets een bedrijf 
op te bouwen.        •

Boom Uitgevers 
Amsterdam
(088) 808 51 02
www.boom.nl

'Start-up: van idee tot exit'
Auteur:  Jeroen Bertrams
ISBN:  9789024441587 
e-book:  9789024441594
Prijs:  € 23,50
e-book:  € 18,50
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Melexis is een licentieovereenkomst 
aangegaan met Chronoptics, specialist 
in ontwerp en integratie van Time-of-
Flight 3D-camera’s. De overeenkomst 
geeft Melexis het exclusieve gebruik van 
Chronoptics multipath- en lineariteits-
foutcorrectietechnologieën in automo-
tive toepassingen, inclusief ADAS voor 
autonome voertuigen, interieurbewaking 
en veiligheidssystemen. 
www.melexis.com

In 2021 bestaat Rittal, leverancier van 
schakelkasten, 60 jaar. Opgericht in 1961 
in Rittershausen heeft het bedrijf nu 
wereldwijd 18 dochterondernemingen. 
Eurocircuits bestaat in 2021 30 jaar. 
Opgericht in België in 1991 heeft het 
bedrijf inmiddels 450 mensen in dienst 
in vestigingen in België, Duitsland, 
Hongarije en India. 
www.rittal.nl, www.eurocircuits.com

Pegamento heeft de Corporate Excellence 
Award gewonnen in de categorie 
‘Provider van meest klantgerichte RPA-
oplossingen’ van het Britse tijdschrift 
Corporate Vision. Pegamento is een 
Nederlandse specialist in robotgestuurde 
procesautomatisering (RPA) en kunstma-
tige intelligentie (AI). Het bedrijf richt 
zich onder meer op het optimaal automa-
tiseren van klantcontacten. 
www.pegamento.nl

Om de keuze van componenten te verge-
makkelijken, biedt Würth Elektronik een 
nieuwe Web Application Guide. Deze 
gebruiksvriendelijke tool biedt een keuze 
uit de meest voorkomende topologieën 
voor schakelende regelaars en interfaces 
plus een overzicht van de componenten 
die daarvoor nodig zijn. Vanaf hier is er 
ook een directe link naar het bestellen 
van gratis monsters. 
www.we-online.de/applicationguide/en

WEG, fabrikant van tandwielkasten, 
motoren en aandrijvingen, heeft een 
infographic over tandwielkasttechnologie 
gepubliceerd als leidraad voor technische 
inkopers. De infographic, die een inlei-
ding geeft over de vijf populairste typen 
tandwielkasten met toepassingsspecifieke 
afwegingen, is bedoeld om bedrijfseigena-
ren de nodige informatie te geven voordat 
ze een motorreductor aanschaffen. 
www.weg.net

De internationale KNX Association 
heeft een nieuwe versie van de program-
meersoftware ETS gelanceerd. Deze ETS 
Home Edition is een aangepast licentie-
type voor eindgebruikers die een KNX-
project in hun eigen huis of thuiskantoor 
willen realiseren. Met ETS Home Edition 
kan men één project met maximaal 64 
busdeelnemers configureren – een uit-
komst voor residentiële projecten waar-
voor ETS Lite te beperkt is en ETS Pro 
te kostbaar. 
www.knx.org

Wanneer een printplaat fabrikant in Europa een verjaardag van ettelijke 
decennia kan vieren en kan terugkijken op een succesvolle bedrijfsontwik-
keling, dan is dat iets bijzonders. De makers van dit succesverhaal zijn 
Luc Smets en Dik Stans, managing partners van Eurocircuits in Mechelen, 
België. Het recept voor hun succes: een duidelijke focus op prototypes en 
kleine series printplaten met standaard technologie al dan niet voorzien 
van assemblage om hardware-ontwikkelaars in Europa snel, goedkoop en 
betrouwbaar te bevoorraden.

In mei 1991 richtten Luc Smets en Dirk Stans hun bedrijf op voor de 
productie van gedrukte schakelingen. Eind jaren negentig zagen zij al snel 
het potentieel van internet en gebruikten zij het toen nieuwe medium voor 
hun zakelijke ideeën. Begin 2000 creëerden zij www.eurocircuits.com, een 
portaal voor het bestellen van printplaten. Met de filosofie “de klant steeds 
de beste professionele kwaliteit te bieden tegen aantrekkelijke prijzen”, 
ging visionair en strateeg Luc Smets voortdurend nieuwe uitdagingen van 
het informatietijdperk aan en baande hij nieuwe wegen voor innovatie.

Herkennen en benutten van de mogelijkheden van het internet
Door het bestelproces naar het internet te verplaatsen, namen de adminis-
tratieve kosten sterk af omdat de klant de bestellingen rechtstreeks online 
plaatste. Met de focus op standaardisatie van de technologie kon men print-
platen van verschillende bestellingen samenvoegen op een productie-paneel 
en dus samen produceren (het poolen van orders). Stap voor stap groeide 
het service aanbod en intussen kunnen ontwikkelaars bij Eurocircuits hun 
PCB’s in één bestelproces laten vervaardigen en assembleren. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van componenten, kan Eurocircuits al na 6 werk-
dagen geassembleerde PCBs voor prototypes en kleine series naar de klant 
opsturen.

Visualizer
Bijzonder nuttig en waardevol is de Visualizer die het ontwerp virtueel 
produceert nog vóór dat de klant zijn bestelling plaatst. Zo controleert 
Eurocircuits alle gegevens voor PCB-Fabricage alsook de BOM en CPL 
voor PCB-Assemblage op produceerbaarheid (DFM) en volledigheid.  
“Hierdoor kunnen we hardware-ontwerpers proactief ondersteunen bij het 
op tijd en binnen budget opleveren van hun projecten. “Ons doel is onze 
klanten helpen hun ontwerpen zo voor te bereiden dat de productie van de 
eerste keer goed is, of het nu gaat om een prototype of een kleine produc-
tierun,” aldus de directie.

De Visualizer geeft meteen ook een overzicht van de beschikbaarheid van 
componenten of mogelijke alternatieven, alsmede een exacte prijsbereke-
ning, nog voordat het order is geplaatst. Na levering van het prototype of 
kleine serie staan de gevalideerde productiegegevens ter beschikking van de 

Eurocircuits viert 30-jarig jubileum
Met frisse ideeën voor de Europese PCB- en EMS-markt viert Eurocircuits zijn 30e verjaardag

klant waardoor een soepele productie van een grote series 
bij daarvoor gespecialiseerde fabrikanten mogelijk is.

Verantwoord en duurzaam werken en leven in Europa
Dit jaar investeert Eurocircuits 7 miljoen euro in zijn twee 
fabrieken in Hongarije en Duitsland. Een hoge prioriteit 
hierbij, heeft het lopende milieu- en duurzaamheidsproject 
conform ISO 26000. Eurocircuits investeert meer dan 2 
miljoen euro in hernieuwbare energieproductie en in acties 
omtrent vermindering van het water- en energieverbruik, 
nul-afvalproductie, vermindering van luchtvervuiling en 
klimaatneutraal transport. “Wij geloven dat deze maatre-
gelen ons een concurrentievoordeel zullen opleveren ten 
opzichte van onze niet-Europese concurrenten. Bovenal 
geloven wij dat dit de toekomst van ons Europa veilig 
stelt”, benadrukken de directeuren.

Ondanks al het succes is er, terugkijkend, ook een gevoel 
van melancholie. De Europese printplatenmarkt, die 30 
jaar geleden nog goed was voor meer dan 40% van de 
wereldmarkt, neemt nu nog slechts 2,5% van de wereld-
wijde printplatenproductie voor zijn rekening. In plaats 
daarvan produceert China meer dan 50% van alle PCB’s. 
“Deze afhankelijkheid, zoals die ook bestaat voor onder 
andere elektronische componenten, is gevaarlijk en kan 
Europa duur komen te staan,” waarschuwt Dirk Stans.     •
Eurocircuits
http://www.eurocircuits.nl

30 jaar lang een succesvol duo: Luc Smets (l.) en Dirk Stans (r.), 
managing partners en oprichters van Eurocircuits.

Het is aan het volgende kabinet 
om het Smart Industry-programma 
volop te steunen, zowel financieel 
als in beleid. De afgelopen peri-
ode is er voorgesorteerd op natio-
naal en Europees beleid, nu moet 
de uitvoering van het programma 
voortvarend ter hand genomen 
worden, vooral in het van belang 
van het MKB. Die groep bedrijven 

Smart Industry Fieldlabs succesvol
vindt het nog lastig om vergaande digitalisering van apparaten, pro-
ductiemiddelen en de organisatie te implementeren. Deze oproep aan 
het volgend kabinet doet programmabureau Smart Industry naar aan-
leiding van een rapport van onderzoeksbureau Dialogic. Het bureau 
werkt aan innovatievraagstukken in het publieke domein en deed de 
afgelopen maanden onderzoek naar de stand van zaken rondom Smart 
Industry. De 45 Smart Industry Fieldlabs bereiken zo’n 680 bedrijven, 
creëren 1400 banen en bieden aan iets meer dan 14.000 mensen een 
training. Het is een zeer kansrijk programma, dat bedrijven helpt bij 
de steeds sneller gaande digitalisering. Het Smart Industry-programma 
is succesvol geweest om een beweging in Nederland op te zetten die 
gericht is op het digitaliseren van de maakindustrie, naar analogie van 
het Duitse Industrie 4.0. Zonder deze publiek-private samenwerking 
was die snelle beweging niet mogelijk geweest. Niettemin is meer lan-
delijke coördinatie nodig en moet de samenwerking met de regio’s 
worden geïntensiveerd. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat 
iedere speler in de keten snel en foutloos digitaal data moet kunnen 
uitwisselen om orders aan te passen en de productiesnelheid te kunnen 
waarborgen. Dit geldt ook voor de samenwerking over de grens met 
Duitsland, waar sinds kort diverse gezamenlijke projecten zijn gestart. 
Het Dialogic-rapport helpt Smart Industry kritisch naar zijn activitei-
ten te kijken en keuzes te maken over hoe het bereik en de impact de 
komende jaren vergroot kan worden.             •
FME
(079) 353 11 00
www.fme.nl

http://cnrood.com
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Technieken om dit te verminderen

Interferentie  
in auto-radartoepassingen 

Er zijn geavanceerde oplossingen die de hoekresolutie van de radar verder 
verhogen, van spaarzame arrays tot algoritmen met superresolutie. Er zijn ook 
oplossingen om de gevoeligheid van de radar te verbeteren om kleine objecten 
te onderscheiden van grote objecten in de buurt, zoals een voetganger naast 
een grote vrachtwagen of een gebouw. Radar wordt hiermee steeds popu-
lairder. Dit heeft echter tot gevolg dat steeds meer voertuigen zijn uitgerust 
met radarsystemen waardoor onderlinge interferentie een steeds grotere zorg 
wordt.

Het interferentieprobleem begrijpen
Radarinterferentie in het verkeer is een uitdaging aan het worden. Aangezien 
alle in auto’s toegepaste radarinstallaties allemaal hetzelfde toegewezen fre-
quentiespectrum gebruiken, kunnen meerdere radars tegelijkertijd en op 
dezelfde frequentie uitzenden. Als ze daarbij ook een gemeenschappelijk 
zichtbaar pad delen, zullen ze elkaar hinderen.
Al jaren geleden is dit probleem onderkend en is er het rapport MOre Safety 
for All by Radar Interference Mitigation (MOSRIM) uitgekomen. Een studie 
van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bouwde 
daarop voort en voegt verschillende verkeersscenario’s toe om te bepalen wan-
neer en hoe vaak interferentie optreedt.
Een veelvoorkomend verkeersscenario wordt getoond in afbeelding 1. Wanneer 
voertuigen met naar voren gerichte langeafstand radars met een relatief smal 
gezichtsveld (field of view - FoV) elkaar naderen, treedt interferentie op als de 

FoV van de twee sensoren elkaar overlappen en de radars tegelijkertijd en in 
hetzelfde frequentiespectrum actief zijn. Het smalle gezichtsveld en de breedte 
van de weg, zorgen voor enige vermindering, maar onderlinge hinder is niet 
helemaal uitgesloten. 

Radarinterferentie-technieken
Er zijn drie klassen technieken beschikbaar om radarinterferentie te vermin-
deren zonder de algehele systeemprestaties te beïnvloeden (afbeelding 2). De 
eerste techniek vermijdt de oversturing van de ingangstrap, iets dat gebeurt 
wanneer de ene radar direct instraalt op de andere. De tweede methode pro-
beert de interferentie in het digitale domein te herkennen en te verwijderen. 
De derde voorkomt interferentie door de radargolfvorm aan te passen om de 
kans op interferentie met andere radars te verkleinen.
Al deze technieken proberen de nadelige effecten van interferentie te verklei-
nen voordat of nadat deze plaatsvindt. Omdat ze onafhankelijk in elke sensor 
in hun respectievelijke radarsysteem worden geïmplementeerd, bieden ze geen 
robuuste strategie om interferentie op een gestructureerde manier te vermij-
den.

Meer gestructureerd
Een betere methode is het meer structureren van de radarsystemen. Een moge-
lijke benadering zou kunnen zijn om frequentie en tijd statisch toe te wijzen 
aan de toepassingen. Voor- en achterradars zouden bijvoorbeeld gebruik kun-

Sensoren zijn fundamentele bouwstenen voor zelfrijdende voertuigen. Zo zijn er radar-, LiDAR- en 

camerasystemen, elk met hun sterke en zwakke punten. Radars zijn doorgaans robuuster dan camera’s 

voor ongunstige weersomstandigheden, kosteneffectiever dan LiDAR en bieden een betere resolutie 

voor snelheid en afstand. Typische nadelen zijn een lagere hoekresolutie of een resolutie over het hele 

bereik en niet onbelangrijk radar-naar-radarinterferentie.

 Sensortechnologie

nen maken van niet-overlappende delen van het spectrum. Zo wordt het worst-case-
interferentiescenario vermeden van een naar voren gerichte radar die de naar achteren 
gerichte radar van de voorligger vol aanstraalt. Het gebruik van verschillende pola-
risaties voor verschillende toepassingen zou dit worstcasescenario kunnen verzach-
ten, maar de juiste overwegingen over de invloed van polarisatie op de FoV van de 
antenne en op de voortplanting moeten worden overwogen.
Voor meer geavanceerde oplossingen kan de radarsensor regels voor kanaaltoegang 
gebruiken die zijn ontwikkeld door de telecommunicatie-industrie, zoals TDMA, 
FDMA, CDMA of OFDMA. Als alternatief zou de oplossing een meer stochastische 
benadering kunnen volgen, zoals ALOHA, CSMA of CSMA-CA, die gewoonlijk 
wordt ingezet op de medium access control-laag (MAC) van de communicatiestack.
Het volgen van de eerste benadering zou een vorm van gecentraliseerde coördinatie 
vereisen. Dit betekent dat elke radarsensor moet communiceren met een centrale 
eenheid, bijvoorbeeld de telecommunicatie-infrastructuur. Hier moet hij aangeven 
wat hij wil doen om vervolgens te wachten tot hij een tijd- en frequentieslot terug 
krijgt. Op deze manier is hij de enige radar die de omgeving aftast en wordt interfe-
rentie tot een minimum beperkt.

De laatste methode maakt gebruik het zogenaamde ALOHA-protocol, waarbij elke 
radar uitzendt wanneer hij dat wil, iets dat in feite is wat de huidige radarsenso-
ren doen. In de verbeterde versie van dit ALOHA-protocol - het SLOT-ALOHA-
protocol wordt er meegekeken naar dat wat er aan radarsignalen uitgezonden wordt. 
Als er bijvoorbeeld een botsing van twee verzonden signalen optreedt, dan vervalt 
hiermee het hele transmissieframe en zijn er geen mogelijke gedeeltelijke overlappin-
gen van berichten. Deze simpele truc verdubbelt al de efficiëntie van de transmissie 
in de communicatie.
In vergelijking met andere systemen hoeven de radarsensoren niet met elkaar te com-
municeren om de omgeving af te tasten. Men zou daarom alleen de manier waarop ze 
toegang krijgen tot het kanaal kunnen standaardiseren, waarbij de volledige vrijheid 
overblijft om elke radargolfvorm in te zetten. Als we bijvoorbeeld teruggaan naar het 
ALOHA- en slotted-ALOHA-voorbeeld, zou men kunnen denken aan het organise-
ren van de draadloze bronnen in tijd- en frequentieblokken; bijvoorbeeld 20 ms bij 
250 MHz. Met deze techniek kan elke radarsensor een geheel aantal tijd-/frequentie-
slots gebruiken. Daarbij kan de tijdsynchronisatie afkomstig zijn van het gps-signaal, 
dat al in de auto aanwezig is.

Als iedereen het erover eens is, zou deze eenvoudige maatregel ervoor kunnen zorgen 
dat meer sensoren in dezelfde omgeving kunnen werken, terwijl de industrie de vol-
ledige vrijheid krijgt om te differentiëren in termen van radargolfvormen.
Er kunnen ook meer complexe en efficiënte meervoudige toegangsschema’s worden 
overwogen. Bijvoorbeeld een vorm van detectie van de beschikbare tijd- en fre-
quentiebronnen en een mechanisme van randomisatie bij de toegang tot het kanaal, 
vergelijkbaar met het CSMA-CA-protocol dat wordt gebruikt in Wifi-netwerken. 
Verdere verkenning is vereist om het juiste protocol voor toewijzing van bronnen 
voor radartoepassingen te identificeren. Het zou gebaseerd moeten zijn op de MAC-
protocollen, maar met aanzienlijke aanpassingen om rekening te houden met de ver-
schillende soorten verkeer, prioriteitsinstellingen en kwaliteit van dienstdoelen.
Wat de oplossing ook zal zijn, een overeengekomen manier om toegang te krijgen tot 
de gedeelde bronnen zal zeker het maximale aantal radarsensoren die naast elkaar in 
dezelfde omgeving bestaan, doen toenemen.

Samenwerken
Er kan nog een extra stap worden gezet om de interferentie te elimineren. In plaats 
van de radarsensoren als afzonderlijke eenheden te beschouwen, zou men de radar-
sensoren kunnen zien als meerdere eenheden van hetzelfde detectiesysteem. In deze 
visie werken de radarsensoren samen om hetzelfde gezamenlijke doel te bereiken. Ze 
zullen moeten worden uitgerust met een communicatieverbinding met alle andere 
sensoren om de toegang tot het gedeelde kanaal te coördineren en informatie te 
delen, als een groter ecosysteem.
Door het delen van informatie ontstaat er een systeem waarbij niet alleen interferen-
tie geen rol meer speelt, maar waar nog beter een beeld van de omgeving verkregen 
kan worden. De informatie voor het radarbeeld wordt dan immers opgebouwd met 
radarsignalen die ook afkomstig zijn van andere radarsensoren. Dit kunnen sensoren 

Afbeelding 1. Hoe meer auto’s uitgerust worden met radarsensoren hoe groter de kant op 
onderlinge storing.

Afbeelding 2. Drie systemen om interferentie te voorkomen.

Afbeelding 3. Een 77-GHz-radar-transceiver met een chip van NXP die beelden oplevert 
met een zeer hoge resolutie.

zijn die op een andere auto of wegeninfrastructuur zijn gemonteerd. Een dergelijke coöpe-
ratieve detectie zou de interferentie a priori vermijden omdat geen enkele eenheid als een 
interferer wordt gezien, maar als een deelnemer in de samenwerking.
De juiste strategie voor het verminderen van radarinterferentie hoeft niet de meest effici-
ente te zijn. Het hebben van de juiste balans tussen complexiteit en het vermogen om met 
de interfereerders om te gaan, hangt sterk af van de voorziene scenario’s. Combinaties van 
randomisatie, detectie en vermijding van interferentie kunnen krachtig genoeg zijn om een 
aanzienlijke marktpenetratie van radarsensorsystemen te ondersteunen.

Conclusie
Dat er uitgebreidere technieken komen om radar-naar-radar-interferentie het hoofd te bie-
den, moge duidelijk zijn. Uiteindelijk zal er één of andere vorm van overeenstemming zijn 
binnen de radarsensorgemeenschap om de detectiemiddelen effectief te delen. Uiteindelijk 
zal er een gestandaardiseerde manier zijn om toegang te krijgen tot het communicatiekanaal, 
terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid behouden blijft om onderscheidende detectieprestaties 
te hebben.                  •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond

www.nxp.com

Auteurs: Alessio Filippi, Francesco Laghezza, Feike Jansen,  
Jeroen Overdevest en Dilge Terbas
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 productnieuws

Op de Hannover Messe Digital Edition liet 
Eplan een eerste preview van het komende 
Eplan Platform 2022 zien. Een volledig 
nieuwe gebruikersinterface met linttechniek 
en donkere modus sluit aan bij de huidige soft-
waretrends en zorgt voor nog meer gebruiksge-
mak. De nieuwe 2D grafische module en het 
centrale artikelbeheer zorgen voor optimale 
prestaties. En nog een praktisch pluspunt: 
de cloudservice Eplan eManage biedt geïnte-
greerde engineering gecombineerd met ‘on-
premise’ en cloud. De overstap naar het nieuwe 
abonnementsmodel maakt het gebruik van de 
software nog flexibeler. De volledig nieuwe 
gebruikersinterface verbetert het algehele 
gebruiksgemak aanzienlijk. De nadruk ligt 

hierbij op eenvoud en overzichtelijkheid, met 
optiek en functionaliteit die zijn gebaseerd op 
state-of-the-art apps voor mobiele apparaten 
en internationaal gevestigde desktoptoepassin-
gen. Via variabele tabbladen krijgen gebruikers 
direct toegang tot belangrijke en veelgebruikte 
functies. De praktische multifunctionele 
werkbalk met moderne linttechniek past zich 
flexibel aan de toepassing aan, bijvoorbeeld bij 
het wisselen tussen 2D en 3D. Het EPLAN 
Platform combineert ook verschillende menu’s 
en werkbalken in één. Het dagelijkse werk 
voor ervaren gebruikers wordt hierdoor een-
voudiger. Verder heeft Eplan de gebruikers-
interface voor zowel 2D- als 3D-engineering 
volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is 

een moderne applicatie met een optimale uit-
straling, niet in de laatste plaats door de onder-
steuning van donkere en lichte modus.           •

EPLAN Software & Services BV
(0316) 591 770
www.eplan.nl

Eplan Platform 2022

Gecertificeerde  
fail-safe signaleringen
 
Bij bedrijfskritische processen zoals lek- en gas-
detectie, machine-inschakeling of andere toe-
passingen kan nu gegarandeerd worden dat het 
waarschuwingssignaal gegeven wordt. Inrato 
levert in Nederland en Belgie signaalgevers van 
Pfannenberg die voldoen aan Pl d (EN 13849-
1) en SIL2 volgens IEC 62061. Hierdoor is 
controle op de werking van de signaalgevers 
gewaarborgd. Bij het geven van een waar-
schuwingssignaal (een licht- of geluidssignaal) 
wordt fail-safe gecontroleerd of het signaal 
daadwerkelijk is verzonden en teruggekop-
peld aan de signaalgever. De werking hoeft niet 
meer periodiek getest te worden. Voor vlotte 
montage is voorzien in een M12-connector 
zodat de behuizing gesloten kan blijven. Er 
zijn zowel LED- als Xenon-signaallampen 
leverbaar, alsmede sounders van 114 dB(A), 
alle in slagvaste behuizing en reinigbaar met 
hogedruk IP66/67. De SIL/PL signaalgevers 
zijn leverbaar voor 18...30 VDC en 230 VDC.   •

Inrato International BV
(085) 273 67 50
www.inrato.com
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De elektrische auto-industrie wint wereldwijd de laatste jaren enorm aan terrein. 
Waar 10 jaar geleden een laadpaal uniek was in het straatbeeld, is deze er nu 
niet meer uit weg te denken. Zowel laadpalen bij particulieren thuis als publieke 
laadpalen bij parkeerplaatsen en laadstations nemen snel in aantal toe. 

Elipse voedt elektrische laadpalen 
met de LD-R2-serie van Mornsun

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

Elipse introduceert met de nieuwe LD-R2-serie van Mornsun 
een complete lijn van voedingsmodules die uitermate geschikt 
zijn om het besturingssysteem in laadpalen te voeden. De zeer 
efficiënte en compacte voedingen van de LD-R2-serie zijn ver-
krijgbaar voor diverse vermogens van 3 W tot 30 W.
 
Betrouwbaar elektrisch (her)laden
Laadstations worden buiten geïnstalleerd. Als kloppend hart van 
het besturingssysteem dient een elektrische voeding onder alle 
omstandigheden actief te blijven. Het is daarom essentieel dat de 
voedingscomponenten geschikt zijn voor uiteenlopende omge-
vingstemperaturen van –20 °C tot +50 °C. Daarnaast moet de 
voeding bestand zijn tegen spanningsschommelingen en piek-
spanningen die op de netspanning kunnen optreden.
Naast de duurzame werking van de elektrische voeding zijn kos-
tenefficiëntie en compactheid belangrijke aandachtspunten voor 
laadpalen. Bij Elipse staat de betrouwbare werking van de laad-
paal voorop.

Technische match voor electric vehicle charging
De LD-R2-serie van Mornsun voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm 
IEC/EN/UL62368 en de household norm IEC/EN60335/EN61558. 
De powermodules die Elipse levert, hebben een breed ingangsspannings-
bereik van 90...305 VAC of 100...430 VDC en zijn verkrijgbaar met ver-
schillende uitgangsspanningen van 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 24 V en 
48 V afhankelijk van het type. Het brede temperatuurbereik van –40 °C 
tot +85 °C in combinatie met het hoge rendement en het lage standby-
verbruik van slechts 0,1 W zorgt voor een betrouwbare oplossing voor 
toepassing in laadpalen, diverse IoT-applicaties en industriële besturings-
systemen.                    •
Elipse
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

Het potentieel voor service-robotica is 
enorm: in keukens en bars, op het gebied 

van verpleging of in de landbouw en logis-
tiek; lichtgewicht robots faciliteren de 
automatisering van monotone of onergo-
nomische taken. Om de implementatie van 
dergelijke nieuwe concepten gemakkelijk 
en vooral kosteneffectief te maken, presen-
teert Igus een nieuwe modulaire tandwie-
loverbrengingsset voor cobots. De volledig 
geïntegreerde tribo strain wave gear met 
motor, absolute encoder, krachtregelsys-
teem en controller vormen de belangrijkste 

componenten van deze set. Wrijving en slij-
tage worden geminimaliseerd met behulp 
van smeermiddelvrije tribo-polymeren. 
Het gebruik van kunststoffen maakt een 
extreem compact ontwerp en een kostenef-
fectieve productie mogelijk. De modulaire 
tandwieloverbrengingsset in de maten 80 
en 105. In de tandwieloverbrenging wor-
den een tribo-golfgenerator en een tribo 
flexibele ring met uitwendige vertanding 
alsmede een borstelloze DC-motor met 

Modulaire tandwieloverbrengingsset

Handgrip
Voor een optimale ergonomie en gebruikser-
varing kan de APEM XD serie RT handgrip 
zowel voor- als achteraan de hendel met face 
plates uitgerust worden. De face plate kan 
vooraan de hendel van maximaal zes druk-
knoppen uit de IX-serie en twee rollers uit de 
HR-serie worden voorzien. Beide face plates 
kunnen ook klantspecifiek aangepast worden. 
Om de functionele veiligheid van de machine 
te garanderen, moeten voertuigfabrikanten 
sinds de Europese Machinerichtlijn 2006/42/
EC van kracht is, ook voldoen aan de normen 
IEC 62061 en ISO 13849. De RT handgrip 
joystick is, afhankelijk van de gespecificeerde 
componenten, SIL1 of SIL2 compatibel.       •

Apem Benelux
+32 2 725 05 00
www.apem.com

uitwendige rotor gebruikt. Op basis van de 
tandwieloverbrenging kan een individuele 
robot ook als cobot worden ontworpen met 
behulp van verbindingen, dankzij de aan-
vullende elektronicacomponenten.           •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Modulaire  
lastschakelaars

Het aanbod modulaire oplossingen van 
Lovato Electric is uitgebreid met een reeks 
1- tot 4-polige lastschakelaars. De nieuwe 
P1MS-units zijn de ideale oplossing voor alle 
toepassingen die de ontkoppeling en isolatie 
van elektrische leidingen vereisen. Ze worden 
voornamelijk gebruikt in verdelers, maar kun-
nen ook in de machine zelf worden geïnstal-
leerd. Ze zijn ontworpen in de typische vorm 
van met hendel bediende modulaire schake-
laars. De modulaire lastschakelaars bieden een 
breed scala aan toepassingen met een bereik 
van 32 A tot 125 A en zijn verkrijgbaar in 1-, 
2-, 3- en 4-polige versies. Dankzij de duidelijk 
zichtbare OFF-ON markering op de hendel is 
de stand van de contacten direct zichtbaar voor 
de gebruiker. Ze zijn volledig compatibel met 
producten die gemonteerd worden in behui-
zingen met modulair venster, zoals installatie-
automaten, aardlekschakelaars of aardlekscha-
kelaars met overbelastingsbeveiliging. Met 
een breedte van 17,5 mm per pool kunnen 
de modulaire lastschakelaars worden uitgerust 
met hulpcontacten en een hangslotblok.        •
Calpe Industrial
(0342) 451 544
www.calpe.nl

http://modelec.nl
http://lemo.nl/contact
http://sensors.nl
http://inrato.com
http://inspectora.nl
http://prokorment.nl
http://elipse.eu
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Al sinds Chriet Titulaer zijn huis 

van de toekomst lanceerde, 

hebben we het over slimme 

huizen, over automatisering 

van de verlichting, over het 

met je stem bedienen van dat 

alles, maar vooral over hoe 

de toekomst er uit zou gaan 

zien. Ondertussen zijn we 

in die toekomst aanbeland 

en struikelen we over de 

producten om ons huis 

intelligent te maken.

Zonder hak- of breekwerk in huis 

Slim is nog eenvoudiger

Voor domotica zijn er de afgelopen decennia vele producten 
op de markt gekomen. De installateur heeft keuze te over 
om een woning te voorzien van alle benodigde apparatuur 
om het door Chriet Titulaer bedachte huis daadwerkelijk te 
bouwen. Ondanks dat heel veel kan, is er toch niet echt veel 
vraag naar een compleet slim huis. Een standaard rijtjeshuis 
wordt nog altijd traditioneel opgebouwd, simpelweg omdat 
de meerwaarde van een slim huis niet opweegt tegen de kos-
ten die gemaakt moeten worden om dit te realiseren. Daar 
staat tegenover dat we ondertussen letterlijk overal domotica-
producten tegen komen. Zelfs winkels als Action en Lidl ver-
kopen slimme lampen die zijn uitgerust met Wifi en via een 
app op de telefoon zijn te bedienen. Fraaie kleurscenario's 
alsmede de mogelijkheid om de verlichting te schakelen als 
u niet thuis bent, zijn allemaal mogelijk. En dat voor prijzen 
waar geen installateur iets tegenover kan stellen. De vraag 
is nu of deze producten uit het Verre Oosten de markt aan 
het overnemen zijn of valt dat wel mee? Legrand denkt daar 
gelukkig anders over. Zij hebben een lijn slimme producten 
waar de installateur wel iets mee kan, een omvangrijke lijn 
producten die nog altijd groeiende is.

Waarom de installateur
De domotica-producten die elke willekeurige consument 
kan installeren zoals de slimme lampen of draadloos scha-
kelbare producten zoals de welbekende KlikAanKlikUit-
producten zorgen er voor dat de interesse voor domotica 

aanzienlijk gegroeid is. Als warme broodjes vliegen deze pro-
ducten over de toonbank en menigeen heeft kunnen ervaren 
wat de voordelen van domotica zijn. Daar staat tegenover 
dat ook de nadelen van deze doe-het-zelf-producten voor 
iedereen zichtbaar worden. De meest bekende is de afstands-
bediening die zoek is waardoor de verlichting niet meer te 
schakelen is, maar ook zijn we al lampen tegen gekomen die 
slechts met één telefoon tegelijkertijd willen praten waardoor 
huisgenoten niets aan deze techniek hebben. Bij dit alles 
komt dat deze producten gebruikt worden in een traditio-
nele installatie. Dat wil zeggen dat de slimme lamp ook nog 
altijd te schakelen is met de standaard schakelaars in huis. 
Bij een aantal merken heeft dit tot gevolg dat elke keer als 
de spanning op de lamp uitgeschakeld is, de ingestelde licht-
stand verloren gaat en de app weer gebruikt moet worden 
om kleur en lichtintensiteit in te stellen. De slimme lampen 
en de standaardinstallatie in huis kunnen dus eigenlijk niet 
met elkaar overweg, iets waar de installateur op in kan spe-
len. Hij kan vandaag de dag zonder hak- en breekwerk elke 
bestaande installatie aanpassen aan de domotica-visie van 
Chriet Titulaer.

Wifi naar ZigBee
Het systeem dat Legrand ontwikkeld heeft, begint bij een 
communicatie-unit die aan de ene kant met het Wifi-
netwerk communiceert om zo contact te maken met de app 
op de telefoon. Aan de andere kant communiceert hij via 

ZigBee met alle slimme domotica-componenten in huis. Deze 
unit moet gemonteerd worden op de plaats van een normale 
WCD en dient dusdanig gepositioneerd te zijn dat de Wifi- en 
SigBee-signalen niet gestoord worden. Bij de communicatie-
module wordt standaard een vertrek/thuis-schakelaar geleverd 
die bijvoorbeeld met dubbelzijdig plakband naast de voordeur 
gemonteerd kan worden. Met deze schakelaar is de verlichting 
in het hele huis in één keer te schakelen. Communicatiemodule 
en vertrek/thuisschakelaar zijn te zien op de foto aan het begin 
van dit verhaal.

Is de communicatiemodule operationeel, dan kunnen de 
slimme schakelaars, WCD's, verlichtingspunten, rolluikmo-
dules en wat er nog meer leverbaar is, aangesloten en ingesteld 
worden. Hiervoor is de app nog niet nodig. Die wordt pas 
gebruikt om scenario's te gaan programmeren.
Bij het installeren van schakelaars en slimme WCD's (afbeel-
ding 1) is het letterlijk een kwestie van de ene er uit en de 
andere er in. Voor een slimme schakelaar die een normale 
schakelaar vervangt, is zelfs geen nul-geleider nodig. De elek-
tronica is zo ontworpen dat hij ook kan werken met alleen een 
fase- en een schakeldraad. Op plekken waar geen installatie-
doos aanwezig is, kunnen geheel draadloos werkende schake-
laars letterlijk op de muur geplakt worden en meedraaien in de 
slimme installatie als waren het normale schakelaars.
Bij de ontwikkeling van dit systeem heeft Legrand duidelijk 
gekeken naar de renovatiemarkt. Een bestaande installatie 
kan echt zonder hak- en breekwerk aangepast worden aan de 
domotica-wensen van vandaag de dag.

Meer dan uitgebreid
Het aantal componenten dat op deze manier samen vanuit 
dezelfde app te bedienen is, is groot en groeit nog steeds. 
Binnenkort komt er een serie producten bij die bedoeld zijn 
voor in de schakel- en verdeelinrichting. Hou daarom het pro-
ductnieuws in de komende uitgaves van e-totaal in de gaten.
Dit alles en de kwaliteit van Legrand versus de goedkope pro-
ducten uit de budgetwinkels, maakt dat de installateur nog 
lang niet aan de zijlijn is gezet. De echte domotica is nog altijd 
het domein van de professional.             •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Slim is nog eenvoudiger' 

www.legrand.nl

Afbeelding 1. De slimme producten van Legrand 
worden op- dezelfde manier geïnstalleerd als niet slim 
schakelmateriaal.

Afbeelding 2. Een klein deel van alle domotica-
producten van Legrand. En meer zitten er in de pijplijn.

 productnieuws

Krachtige en compacte motion controllers
De controllergeneratie MC V3.0 voor het 
lagere vermogensspectrum is door Faulhaber 
gecompleteerd met de MC3001 motion 
controllers, verkrijgbaar als MC3001 B 
(board-to-board) of MC3001 P (28-polige 
connector). De controllers zijn extreem 
klein maar daarom niet minder krach-
tig: in continubedrijf halen ze 1,4 A en 
bij piekbelasting 5 A. Ze zijn ontworpen 
als slaves voor aansturings- en positione-
ringstaken. De MC 3001-controllers zijn 
varianten van de Faulhaber motion con-
trollers zonder behuizing. Dankzij het 
geïntegreerde uitgangsdesign met geopti-
maliseerde stroommeting zijn ze geschikt 
voor de aansturing van DC-micromotoren, 
lineaire DC-servomotoren of borstelloze 
DC-motoren uit de Faulhaber-productreeks 
van 6 tot 30 mm. Ze worden geconfigureerd 
via de Faulhaber Motion Manager-software 
V6 (versie 6.8 en hoger). De uitstekende 
elektromagnetische compatibiliteit van de 
controllers is gecertificeerd door externe 
laboratoria. Met een totale hoogte van slechts 

2,6 mm en afmetingen van 16 x 27 mm zijn 
de motion controllers extreem compact. Ze 
komen goed tot hun recht in de robotica, 
automatiseringstechnologie, machinebouw 
en medische en laboratoriumtechnologie. 
Veel toepassingen in deze sectoren hebben 
namelijk beperkte inbouwruimte, en vra-
gen toch om een hoge controledynamiek en 
krachtige prestaties.               •
Faulhaber Benelux BV
(040) 851 55 40
www.faulhaber.nl

De schakelinstallatie 8DJH 24 van Siemens 
is een middenspanningsverdeler voor net-
spanningen tot 24 kilovolt, die volledig 
vrij is van gefluoreerde gassen. Deze mid-
denspanningsschakelinstallatie voor secun-
daire elektrische distributie heeft dezelfde 
compacte afmetingen als de variant met 
zwavelhexafluoride (SF6), maar gebruikt 
het klimaatneutrale isolatiemedium 'Clean 
Air', dat uitsluitend bestaat uit natuurlijke 
componenten uit de omgevingslucht. De 
kern van de eenheid is een lastschakelaar 
met drie standen en een vacuümbuis in 
het hulptraject (blauwe schakelaar). Deze 
nieuwe technologische ontwikkeling van 
Siemens maakt het gebruik van SF6 als 

isolatiemedium en het gebruik van gas-
mengsels op basis van fluor (F-gassen) 
overbodig. Siemens ontwikkelde de nieuwe 
middenspanningsverdeler voor gebruik in 
openbare en industriële elektriciteitsnet-
ten op secundair distributieniveau. Tot de 
toepassingsgebieden behoren secundaire, 
overdracht- en schakelstations van energie-
leveranciers, evenals industriële en infra-
structuurvoorzieningen. Met de nieuwe 
ontwikkeling maakt Siemens milieuvrien-
delijke en toekomstbestendige energie-
distributie beschikbaar voor een bredere 
markt. Lastschakelaars op het secundaire 
distributieniveau met netspanningen tot 24 
kV vertegenwoordigen ongeveer 80 procent 
van alle installaties in Europa. Tegelijkertijd 
leidt de trend naar gedistribueerde energie-
systemen tot een grotere behoefte aan geop-
timaliseerde regeling, bewaking en gebruik 
van distributienetten.             •
Siemens Nederland
(070) 333 35 13
www.siemens.nl

Middenspanningsverdeler zonder fluor

Met de ROBA-stop theaterremmen heeft 
Mayr een fluisterstille nieuwe generatie 
remmen ontwikkeld, die in geval van een 
noodstop zonder verdubbeling van het 
remmoment werken. Tegelijkertijd garan-
deren ze een maximale veiligheid voor mens 
en materiaal. Ze zijn TÜV-gecertificeerd 
en voldoen aan alle veiligheidseisen vol-
gens DIN EN 17206. De ROBA-stop 
theaterremmen hebben twee afzonderlijke 
(redundante) remcircuits die tegen elkaar 
in zijn geschakeld. De speciale constructie 
betekent echter niet dat het remmoment 
tijdens het remmen wordt verdubbeld. De 
remmen werken rustig, fluisterstil en zijn 
vriendelijk voor de onderdelen. Dankzij 
het lagere remkoppel maken ze het ook 
mogelijk de totale afmetingen van de sys-
temen te reduceren. De theaterremmen 
worden compleet gemonteerd en afgesteld 
geleverd en zijn daarmee klaar voor instal-
latie. Ze zijn zo ontworpen dat ze snel en 

eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd 
en gebruikt, terwijl fouten bij het afstel-
len worden voorkomen. De ROBA-stop 
theaterremmen zijn uitgerust met een 
insteekbare handvrijgave. Hiermee kun-
nen in geval van nood beide remcircuits 
tegelijkertijd worden geopend.             •

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

Theaterremmen met dubbel remcircuit

http://murr.nu
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“Meer dan eens kregen wij vragen over BACnet-gateways. 
Nee, daar kunnen we u niet mee helpen, was toen ons 
antwoord. Uiteraard was alleen dit antwoord niet onze 
enige reactie. Nee zeggen is namelijk op zich niet erg. Niet 
geïnteresseerd zijn in waar de vraag vandaan komt, is dat 
wel. Energiemanagement-oplossingen leken nogal eens 
BACnet/IP als communicatieprotocol te gebruiken”, aldus de 
specialisten bij Modelec Data-Industrie BV. 

BACnet-gateway voor 
energiemanagement

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

Ontwikkeling
Veel BACnet-gateways zijn ontwikkeld voor algemeen gebruik bin-
nen de gebouwautomatisering. Het omzetten van BACnet/IP naar 
Modbus, KNX en DALI zijn hiervan enkele voorbeelden. Bij de ont-
wikkeling van de MGate 5217 liet Moxa zich leiden door een klant-
groep die anders naar een oplossing kijkt, namelijk met een cybersecure 
systeem in gedachten. De MGate kent beveiligingsfuncties volgens de 
IEC-62443-norm.

Veiligheid
Deze cybersecurity-gedachte komt voort uit toepassingen in bijvoor-
beeld datacenters. Hier komen veel Modbus-koppelingen (ASCII/
RTU en TCP) voor, naast BACnet. Conversie is daarom nodig. Men 
kan zich voorstellen dat de datacenter-beheerders ook de energie veilig 
willen monitoren. Er zijn natuurlijk ook ander energiemonitoring-
oplossingen denkbaar in gebouwen waar internetveiligheid een eis 
is. De aanname dat de securitybedreiging van buiten komt is al lang 
achterhaald. Cybersecurity-bedreigingen komen vaak van binnenuit, 
bijvoorbeeld van de laptop voor het beheer. De MGate 5127 helpt 
hierbij door veilige TLS-verbindingen op te zetten met whitelisting, 
accountmanagement, een snifferfunctie en password-beheer inclusief 
beveiliging tegen kraken van het wachtwoord.

Betrouwbaarheid
HVAC-installaties verbruiken veel stroom. 
Het meten en sturen hiervan vergroot dan ook 
direct het rendement. De operationele kosten 
worden hierdoor verlaagd. Een betrouwbare 
werking van de gateway is daarbij natuurlijk 
van belang. Datacenters functioneren tenslotte 
24/7/365. De energiemanagement-systemen 
zijn van bijzonder groot belang. Zoals gezegd 
wordt: meten is weten. Niet kunnen meten of 
geen meetgegevens beschikbaar hebben, is dan 
ook een kostbare zaak. Met de MGate 5217 
kunnen 600 of 1200 datapunten worden uitge-
lezen. Dit vraagt om een gateway die van meet 
af aan ontworpen is met het oog op betrouw-
baarheid.

Eenvoud
Hoe geavanceerd een gateway ook moge zijn 
is, zo eenvoudig hoort de bediening en confi-
guratie en het beheer te zijn. De MGate 5217 
verzorgt de vertaling van BACnet/IP slave of 
server naar Modbus TCP, RTU of ASCII client 
of master. Vaak hoor je dat de Moxa GUI 
(Graphical User Interface) zo gebruiksvrien-
delijk is. Dat is bij deze nieuwe gateway niet 
anders: intuïtief. De GUI helpt de engineer of 
beheerder bij het configureren en onderhouden.  

 
Wat is er meer tijdrovend dan het zoeken naar 
een storing? De gateway helpt hierbij en zo is 
het dataverkeer te analyseren. Tijdwinst tijdens 
het inbedrijfstellen? Ja, de MGate helpt ook 
daarbij.

Besparing
Of u energie wilt besparen, staat niet ter discus-
sie. Naast de bedrijfseconomische redenen zijn 
het milieu en de wetgeving ook reden tot actie. 
Eén deel van deze besparing zijn de meetopstel-
lingen. De andere is de software, die op basis 
van al de beschikbare gegevens in staat is om 
beslissingen te nemen. Hiertussen zit een scha-
kel: de datacommunicatie. En hiervan is de 
gateway weer een onderdeel. Wat het verschil 
maakt, is niet helder. Zijn het de 5 jaar garantie, 
de seriële interfaces met galvanische scheiding, 
het enorme werktemperatuurbereik, de BACnet 
COV-functionaliteit of de Moxa Virtual Node-
techniek? Wat wel duidelijk is, is het feit dat de 
Moxa MGate 5217 bijdraagt aan de te behalen 
besparing. Waarom? Omdat die doordacht is.  •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

De hermetisch dichte (IP67) keyfob-behui-
zing WC van Takachi is uitgebreid met een 
grotere variant van 50,5 x 28,2 x 105 mm. 
De WC105 is evenals de andere uitvoeringen 
voorzien van een ABS-body en een softgrip-
zijkant, en is verkrijgbaar in de kleuren zwart/

blauw, wit/grijs en zwart/zwart. De WC105 
is met of zonder vak voor 2 AAA-batterijen 
leverbaar. Polsbandjes, magneten en batterij-
contacten zijn optioneel. De WC-serie wordt 
toepgast onder meer als afstandsbediening 
voor apparaten in de industrie of thuis en als 

behuizing in IOT-toepassingen zoals kleine 
sensoren en peilzenders.                •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Waterdichte sleutelhanger-behuizingen
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Sensor voor hoge  
CO2-concentraties

De HiLoggers van Hioki Memory zijn super-
snelle dataloggers voor het opnemen van 
meerdere kanalen met spannings-, tempera-
tuur-, weerstands- of vochtigheidssignalen. 
Sommige modellen bieden volledige isolatie 
tussen kanalen en een sterke ruisonderdruk-
king. De LR8450 levert een bemonsterings-
snelheid van 1 ms bij maximaal 120 kana-
len en kan worden gecombineerd met vijf 
verschillende soorten plug-in ingangsunits. 
Nieuwe ingangsmodules meten spanning en 
vervorming, en zijn daarmee ideaal voor auto-
motive toepassingen waarbij zowel voertuig-
componenten als robotapparatuur worden 
geëvalueerd. De belangrijkste eigenschappen 
op een rijtje: uitbreidbaar tot 120 kanalen 

met bedrade/plug-in units; registratie van 
uitgangsspanningen van druk- en andere sen-
soren met een bemonsteringssnelheid van 1 
ms; rechtstreekse aansluiting van rekstroken; 
aanzienlijk gereduceerde ruiseffecten.            •

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

High-speed dataloggers

De STC31 van Snsiroin is een sensor voor 
het meten van hoge CO2-concentraties. De 
sensor meet van 0% tot 100% terwijl tra-
ditionele CO2-sensoren op basis van het 
NDIR-principe van 0 ppm tot 10.000 ppm 
meten. Een voorbeeld voor het meten van 
hoge CO2-concentraties is het transport 
van voedsel. Veel groenten en fruit worden 
vervoerd en opgeslagen in een gecontro-
leerde atmosfeer om de versheid te bewaren. 
Parameters daarbij zijn CO2, vochtigheid 
en temperatuur. De precieze omstandig-
heden hangen sterk af van het product dat 
men vervoert, maar bij voorkeur vervoert 
men fruit bij een lage temperatuur, een hoge 
vochtigheidsgraad en een CO2-concentratie 
tussen 1% en 20%. Voor het meten van deze 
CO2-concentratie is de nieuwe STC31 inte-
ressant. Het gepatenteerde meetprincipe van 
de sensor is gebaseerd op thermische geleid-
baarheid. Dit resulteert in een hoge nauw-
keurigheid en een goede stabiliteit op lange 
termijn. Dankzij de I2C-interface en het 
geringe stroomverbruik is de STC31 de ide-
ale keuze voor batterijgevoede applicaties.   •

BMF Systemparts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

Onderzoek van verre planeten en ruimte-
vaartmissies vragen om innovatieve ruim-
tevaart-systeemtechnologie die voorziet in 
communicatie, signaalverwerking en ver-
werkingskracht. Om systeemontwerpers 
een betere integratie en hogere prestaties te 
bieden en tegelijkertijd de ontwikkelkos-
ten te beperken en de marktintroductietijd 
te versnellen, worden steeds vaker COTS-
technologieën en schaalbare oplossingen 
ingezet in toepassingen voor de ruimte-
vaart. Microchip introduceert daarom de 
SAMRH71 Arm-gebaseerde microproces-
sor en de SAMRH707 microcontroller, die 
beide de Arm Cortex-M7 SoC stralingsbe-
stendige technologie implementeren. De 
SAMRH71 en SAMRH707 van Microchip 
werden ontwikkeld met ondersteuning van 
de European Space Agency en het Centre 
National D’Etudes Spatiales, het Franse 
ruimtevaartagentschap. Gebruikmakend 
van de standaard Arm Cortex-M7 archi-
tectuur en dezelfde periferiebouwstenen als 
bij de automotive en industriële processo-
ren, bieden de SAMRH71 en SAMRH707 
optimalisatie bij systeemontwikkelkosten en 
planning door het toepassen van standaard 
software- en hardware-hulpmiddelen. De 
SAMRH71 voorziet in een combinatie van 
ruimtevaart-verbindingsinterfaces samen 
met een krachtige architectuur met meer 
dan 200 Dhrystone MIPS (DMIPS). De 
SAMRH707 biedt analoge functies bovenop 
een >100 DMIPS verwerkingseenheid met 

Stralingsbestendige Arm microcontroller-serie
digitale signaalverwerking, gecombineerd 
met verbindingsinterfaces voor de ruimte-
vaart.                 •

Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

http://vierpool.nl
http://calpe.nl
http://schurter.com
http://modelec.nl
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Combineert ergonomie met veiligheid

Zonebewaking  
met Pilz radarsysteem 

Bij EuroChem in Antwerpen vormt een 

reusachtige transportband met meerdere 

afstortpunten de centrale hub voor de opslag 

en verlading van kunstmeststoffen. Een nieuw 

safety concept op basis van radartechnologie 

beveiligt de installatie met een minimale 

impact op de manier van werken.

EuroChem is een toonaangevende naam in de wereld van 
kunstmeststoffen met een belangrijke productievestiging 
in Antwerpen. De site werd in 1964 door BASF gebouwd 
en maakt sinds 2012 deel uit van de EuroChem groep. In 
Antwerpen worden de kunstmeststoffen in een continu 
proces als vaste stof geproduceerd en in bulk uitgeleverd 
per schip, per spoor en in vrachtwagens.
Een netwerk van transportbanden en elevatoren op de 
site zorgt voor het transport van producten van en naar 
silo’s, weeginstallaties en verlaadpunten. Centraal in dat 
netwerk is er een grote transportband die dienst doet als 
een sorteersysteem om producten naar de juiste bestem-
ming te leiden.
“Om producten uit te storten maken we gebruik van een 
wagen, waar de transportband doorheen loopt, die op rails 
staat en naar de verschillende posities gebracht kan wor-
den”, zegt Peter Vermaete, Asset & Production Manager 
bij EuroChem. “Om de ergonomie en de veiligheid te ver-
beteren, hebben we de bediening van de installatie recent 
gemoderniseerd. Daarbij werd ingezet op automatisering 
en hebben we gezocht naar oplossingen die de impact op 
de manier van werken minimaal houden.” 

Stoffige omgeving bewaken
Een van de cruciale elementen hierin is dat de behan-
deling van de meststoffen een stoffige omgeving creëert 
waardoor de installatie regelmatig gereinigd moet wor-
den. Dat betekent dat medewerkers een vlotte toegang 
moeten hebben tot de zone waarin de machine zich 
bevindt. Tegelijk is er voldoende afscherming nodig, 
want de bandwagen is een zware machine die tijdens het 
bewegen onvermijdelijk veiligheidsrisico’s met zich mee-
brengt.

In het nieuwe LBK-systeem van Pilz vond EuroChem de 
ideale oplossing om beide doelstellingen waar te maken 
(afbeelding 1). Het systeem maakt gebruik van radarsen-
soren die elke beweging rondom de installatie detecte-
ren. Het systeem is inzetbaar tot PL d en categorie 2 en 
kan qua veiligheidsconcept beschouwd worden als een 
alternatief voor laser scanners. Het grote voordeel in deze 
toepassing is dat de radargolven, in tegenstelling tot laser-
stralen, geen hinder ondervinden van externe invloeden 
zoals stof, vuil, regen, licht, vonken of trillingen.

“We hadden het systeem een eerste keer gezien bij Pilz 
op de Hannover Messe”, zegt Jorn Verstraeten die bij 
EuroChem verantwoordelijk is voor de afdeling E&I 
van het maintenance departement. “Dat was de aanlei-
ding om dit project verder met hen te bespreken. Pilz 
heeft uiteindelijk voor ons de risicoanalyse uitgevoerd, 
het safety concept ontwikkeld en de implementatie 
voor zijn rekening genomen.” 

Configuratie van veiligheidszones
Concreet werden aan elk van de zes afstortpunten langs 
de transportband telkens zes radarsensoren geplaatst 
die de omgeving bewaken. Ieder afstortpunt beschikt 
over een eigen controller die de signalen van de senso-
ren interpreteert en waarin de waarschuwings- en geva-
renzones geconfigureerd worden. In afbeelding 2 is te 
zien dat meerder radarsensoren op één controller aan-
gesloten kunnen worden die samen de te bewaken zone 
controleren. In totaal kunnen dat zes sensoren zijn die 
samen een oppervlak van 15 x 4 meter kunnen bewa-
ken. Afhankelijk van de grootte van het te bewaken 
gebied kan er voor elke sensor ofwel een wijde ofwel 

een smalle beschermde ruimte worden ingericht: de 
wijde beschermde ruimte heeft een openingshoek van 
110° horizontaal en 30° verticaal, de smalle beschermde 
ruimte een openingshoek van 50° horizontaal en 15° 
verticaal. 
Bij EuroChem wordt een PSS 4000 veiligheids-PLC 
ingezet die de status van iedere controller verzamelt, plus 
die van de noodstopknoppen en de trekkoordschakelaars 
die het veiligheidsconcept vervolledigen. Peter Vermaete: 
“Er zijn wel enkele aanpassingen nodig geweest om de 
radarsensoren zo op te stellen dat het volledige gebied 
rond een afstortpunt afgedekt wordt zonder dat de 
beweging van de transportband zelf gedetecteerd wordt. 
Nu dat gelukt is, hebben we een performante oplossing 
die mensen in staat stelt om rond de installatie te werken 
zonder dat zich onveilige situaties kunnen voordoen. 
Een signaaltoren informeert medewerkers over de sta-
tus van het systeem (afbeelding 3. Als ze dichterbij het 
gevaar komen, gaat er eerst een oranje lamp branden ter 
waarschuwing. Indien een medewerker de gevarenzone 
betreedt, geeft een rode lamp aan dat de PSS4000 PLC 
de installatie heeft veiliggesteld.”

Vergelijking met alternatieven
Voor het project heeft Pilz Services ook een aantal alter-
natieve veiligheidsconcepten voorgesteld, maar de radar 
bleek toch de beste oplossing. Een fysieke afscherming 
zou een te grote impact hebben op de manier van wer-
ken. Laser scanners zouden vaak onnodig uitschakelen 
door de stoffige omgeving. Ook het gebruik van druk-
matten werd overwogen, maar daarvoor was de instal-
latie te omvangrijk en zou ook een grote impact gehad 
hebben op de manier van werken. 

“Een bijkomend voordeel van radarsensoren is dat ze detecteren wanneer de positie 
van de sensor moedwillig of per ongeluk bijvoorbeeld tijdens reinigingswerken ver-
steld wordt.”, zegt Geert Caberg, sales engineer bij Pilz. “Op die manier kan mani-
pulatie tegengegaan worden. Ook beschikt de controller over een blanking-functio-
naliteit die detecteert of de sensor 'verblind' wordt door bijvoorbeeld een object dat 
voor de sensor geplaatst wordt.”
“Pilz was al langer één van onze leverancier van componenten maar op de Consulting 
en engineering diensten hadden we voordien nog geen beroep gedaan”, zegt Peter 
Vermaete. “In dit project zijn ze een grote hulp geweest, niet alleen om het concept uit 
te werken en te valideren, maar ook om de sensoren ter plaatse juist af te stellen. Het 
gebruik van radarsensoren is een relatief nieuw concept in safety dat voor moeilijke 
productieomgevingen zoals hier, een performante oplossing mogelijk maakt.”            •
Voor meer informatie:

Pilz Nederland
Havenweg 22
4131 NM Vianen
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Afbeelding 1. Pilz radarsensoren detecteren de geringste beweging in de 
bewaakte zone, maar zijn ongevoelig voor stof en vuil. Het radarsysteem 
bestaat uit de sensor en een controller. Deze communiceert met het toegepaste 
veiligheidsrelais of veiligheids-PLC.

Afbeelding 2. Meerdere radarsensoren kunnen op één controller aangesloten 
worden om zo een complete veiligheidszone af te bakenen.

Afbeelding 3. Een signaaltoren geeft een waarschuwing bij het betreden van de 
zone die door het Pilz radarsysteem bewaakt wordt. 

COLUMN

Een goede gebruiksaanwijzing maakt  
het verschil
(Of: “YouTube als de verlosser?”)

Stoort het u ook zo erg als een apparaat ineens ophoudt te functioneren? Kort geleden viel bij 
ons een essentiële levensbehoefte weg, onze espresso machine hield het ineens voor gezien.
Normaal staat deze bij ons op het aanrecht te wachten om in actie te komen totdat ik op 
zekere dag hem even voor schoonmaak werkzaamheden moest verplaatsen. Naast het nor-
male geknoei dat ontstaat door morsend water en koffiedrab moest ik het apparaat ook even 
spanningsloos maken.
Onkundig van de gevolgen die dit teweeg zou brengen trok ik de stekker uit de wandcon-
tactdoos en verplaatste de machine.

Bij het terugplaatsen en weer aansluiten op de spanning werd ik geconfronteerd met een 
kerstboom aan knipperende lampjes.
Fout boel!
Het raadplegen van de gebruiksaanwijzing gaf hoop, de zetgroep zou niet goed terugge-
plaatst zijn, remedie: “zetgroep goed terug plaatsen”.
Dat is curieus dacht ik, ik heb die hele zetgroep niet eens aangeraakt. Voor diegenen onder u 
die geen ervaring met een espresso machine hebben, de zetgroep is een ingenieuze construc-
tie die op en neer beweegt om de gemalen koffie te ontvangen en deze aandrukt voordat er 
stoom onder hoge druk doorheen gevoerd wordt. Zeg maar alle acties die in een Italiaans 
restaurant door de barbediende bij zo’n grote glimmende stoommachine uitgevoerd worden.

Dus het luikje maar geopend om de zetgroep ‘terug’ te plaatsen. Tot mijn verbijstering 
bevond de zetgroep zich bovenin het apparaat, daar had ik hem nog nooit zien zitten! Op 
die positie liet de zetgroep zich op geen enkele manier bewegen naar zijn onderste positie af 
te dalen zodat ik hem ‘terug kon plaatsen’. Op deze situatie gaf de gebruiksaanwijzing geen 
uitsluitsel. Tijd voor plan B, YouTube!
Iedereen roept altijd tegen mij, als je iets zoekt vindt je op YouTube een antwoord. Uiteindelijk 
klopt dit, maar je hebt wel een lange weg te gaan. Wat ik over ons specifieke apparaat wel niet 
voorbij heb zien komen….
Filmpjes van de fabrikant, leuk maar geen oplossing voor mijn probleem. Enthousiaste 
gebruikers van het apparaat die het zetten van een kop koffie laten zien. Bijzonder opmer-
kelijk waren de filmpjes waar je een spreker zag staan en niet de machine die vertelde hoe je 
hiermee koffie kunt zetten. Informatie waarde nul, maar het gaf een aardige indruk van de 
narcistische trekken van de spreker.

Gelukkig waren er ook een aantal inhoudelijke filmpjes. Het filmpje waar ik het meeste aan 
had toonde hoe je de testfunctie kunt activeren. Hiermee was elke beweging van de koffie-
zetter te bedienen. Zo ook de beweging van de zetgroep. Eureka! Back to business dacht ik 
optimistisch.
De eerste poging was redelijk succesvol. Na het inschakelen van de testfunctie kon ik met 
het knopje voor 2 kopjes de zetgroep naar boven bewegen tot aan de eindpositie. En jawel, 
met het knopje voor één kopje bewoog de zetgroep zich naar beneden naar de onderste 
eindpositie, toch?
Helaas te vroeg gejuicht. De zetgroep bewoog weliswaar keurig naar beneden toen de motor 
ineens begon te kreunen. Sapperdeflap, wat nu weer?
Onderaan de zetgroep klonk een droge knak…… Het euvel was gevonden, de onderste 
eindpositiesensor was ongetwijfeld defect en nu dus ook een deel van de zetgroep.
Bij het weer naar boven brengen zag ik de brokstukken triest naar beneden vallen.

Einde oefening, om na 14 jaren trouwe dienst zo aan je einde te komen. Er restte niets anders 
dan de elektronische afvalberg.

En voor ons? Na één afmattende dag zonder koffie hebben we na een gedegen selectie een 
nieuw apparaat bereid gevonden voor ons zijn koffiezet diensten uit te voeren, ditmaal van 
Zwitserse kwaliteit.

Het verschil? Waar ons oude apparaat de koffie bereidde onder de geluiden van een pneuma-
tische hamer krijgen we de koffie nu aangeboden met een zacht gebrom.

We genieten inmiddels weer zorgeloos van verse koffie. 
Alhoewel, vanmorgen zag ik een plasje water onder het appa-
raat liggen…….

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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 productnieuws

De IoT/LPWA- (Low Power Wide Area) en RF-werelden hangen nauw samen. easyRF richt zich op het 
voor iedereen toegankelijk maken van deze werelden. De meest recente tool hiervoor is de ERF3002, 
een op Arduino gebaseerd testboard (shield) dat alles bevat voor het ontwikkelen van een IoT-
applicatie. Het board kan ook standalone worden gebruikt.

ERF3002: Arduino-shield voor  
IoT-appicaties

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

De meeste IoT-applicaties zijn te herkennen 
aan het feit dat ze batterijgevoed zijn, verbon-
den zijn met een LPWA-netwerk en beschik-
ken over allerlei sensoren om de gebruiker te 
informeren. Deze drie hoofdzaken zijn dus 
essentieel op een testboard om een eerste 
IoT-applicatie te ontwikkelen. Het ERF3002-
shield richt zich dan ook op deze drie punten. 

De BG77 LPWA-module
Om de LPWAconnectiviteit te realiseren, is 
de BG77-module van Quectel op het shield 
gemonteerd. Dit is een Cat. M1, Cat. NB2 

Het laatste punt bij de meeste IoT-applicaties zijn de 
sensoren. 

Temperatuursensor
Op het shield is daarom naast de stroommeetchip ook 
een temperatuursensor gemonteerd. De TMP235-
sensor is aangesloten op de ADC0-interface van de 
BG77-module en kan direct via een AT-commando 
worden uitgelezen. De sensor heeft een nauwkeurig-
heid van ±1 ˚C met een bereik van –40 °C tot +150 
˚C. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om externe sen-
soren aan te sluiten om op deze manier een eerste IoT-
applicatie te ontwikkelen. 

Wilt u meer weten?
TOP-electronics nodigt u van harte uit van gedachten 
te wisselen over uw applicatie en de technologie die 
daarbij het beste kan worden ingezet.                   •

TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

LTE- en GNSS-module. De BG77 is de kleinste 
LPWA-module uit het portfolio van Quectel Wireless 
Solutions. De module is niet alleen klein maar ook 
erg energiezuinig. Quectel heeft verschillende features 
geïmplementeerd om dit te realiseren. Enkele voor-
beelden zijn de PSM- (Power saving mode), eDRX- 
(Extended Discontinuous Reception) en sleep mode. 
Voor batterijgevoede applicaties zijn deze bedrijfsmodi 
essentieel om een lange bedrijfsduur van de applicatie 
te garanderen zonder de batterij te hoeven vervangen. 
Om een goede inschatting te kunnen maken van deze 
batterijlevensduur moet bekend zijn hoeveel stroom de 
module verbruikt om een bericht te verzenden. 

Stroommeting  
De MAX9934 stroommeetchip laat gebruikers in real 
time zien hoeveel stroom de BG77 verbruikt. Dit kan 
worden uitgelezen via een ADC-pin op de Arduino-
header. Het stroommeetbereik loopt van 0,5 mA tot 
500 mA. Dankzij dit brede meetbereik is het mogelijk 
de stroompieken te zien tijdens het verbinden met een 
netwerk en het verzenden van data via dat netwerk. Met 
behulp van deze gegevens kan eenvoudig een inschat-
ting gemaakt worden van de levensduur van de batterij.

Het geïntegreerde machine vision-portfolio 
van B&R omvat ook een Smart Camera 
die meerdere machine vision-functies in 
realtime combineert. Daarmee wordt de 
implementatie van opeenvolgende pro-

cesgestuurde functies eenvoudig, waar dit 
met conventionele camera’s kostbaar en 
tijdrovend zou zijn. Op een machine die 
gelijktijdig meerdere varianten van een 
product produceert, is slechts één beeld 

van de Smart Camera voldoende om de 
variant van het product te bepalen en het 
afgedrukte label te controleren. Deze func-
tie levert de benodigde informatie voor een 
volgende taak. Omdat de procesvariabe-

Slimme camera
len van de machinebesturing naadloos in 
deze processen zijn geïntegreerd, kunnen 
beslissingen in realtime worden genomen. 
Opeenvolgende beeldverwerkingsfuncties 
kunnen vrijwel onbeperkt uitgebreid wor-
den. De ontwikkelaar verbindt de afzonder-
lijke beeldverwerkingsfuncties eenvoudig 
in een visuele editor. Tijdrovend program-
meren is niet meer nodig. Dankzij de vol-
ledige integratie in het B&R-systeem duurt 
het slechts enkele minuten om zelfs com-
plexe taken, zoals het oppakken en sorteren 
van producten in dozen op een bewegende 
transportband, op te zetten en te syn-
chroniseren. De Smart Camera van B&R 
heeft dezelfde hardware-opties als de B&R 
Smart Sensor. Diverse geïntegreerde len-
zen en behuizingsvarianten met een stan-
daard C-mount zijn beschikbaar. Andere 
opties zijn geïntegreerde verlichtingsopties, 
FPGA-beeldvoorbewerking en beeldsenso-
ren van 1,3 tot 5,3 megapixels.                 •

B&R Industriële Automatisering BV 
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

 productnieuws

Niet-invasieve stoommeting
Met de Fluxus ST presenteert Flexim een 
unieke clamp-on ultrasone flowmeter 
voor stoom. Deze is ook verkrijgbaar voor 
explosiegevaarlijke omgevingen. Zowel de 
stationaire als draagbare transmitters zijn 
ATEX-/IECEx-gecertificeerd voor zone 2, 
en de transducers zelfs voor zone 1. Flexim 
biedt twee complementaire niet-invasieve 
oplossingen: voor lage- en voor hoge-tem-
peratuur stoom-flowmetingen. De Fluxus 
ST-versie kan zowel volume- en massaf-
lowmetingen verzorgen van verzadigde en 
oververhitte stoom tot een temperatuur van 
180 °C. Het Fluxus ST-systeem werkt op 
basis van een ultrasoon looptijdsverschil. 
Vanwege de grote meetdynamiek en de 

hoge gevoeligheid (ook bij lage stromings-
snelheden) is het niet meer nodig om het 
leidingnetwerk te openen voor de montage 
en/of het leidingwerk te reduceren om een 
minimale doorstromingssnelheid te ver-
krijgen. Daarnaast breidt de Fluxus ST 
HT met de cross correlation-technologie 
het applicatiegebied voor stoomtoepassin-
gen verder uit in combinatie met de gepa-
tenteerde WaveInjector-technologie voor 
de montage van ultrasone sensoren voor 
temperaturen tot 400 °C.             •
Flexim Instruments Benelux BV 
(010) 249 23 33
www.flexim.com

De B5W-DB diffuse reflectorsensor van 
Omron heeft een grote detectieafstand 
van 550 mm, meer dan weerstandssenso-
ren van dezelfde afmeting, waardoor hij 
ideaal is voor COVID-veilige gebruikers-
interfaces. De Omron B5W-DB is in hoge 
mate bestand tegen strooilicht, waardoor 
het product minder gevoelig is voor omge-
vingslicht. De sensor kan vanuit vier rich-
tingen worden gemonteerd en werkt met 
een indrukwekkend laag stroomverbruik 
van maximaal 20 mA. De nieuwe diffuse 
reflectorsensor is bij uitstek geschikt voor 
toepassingen in sanitaire voorzieningen, 
sterilisatieapparatuur en toegangscontro-
lesystemen. Aanraakloze sensoren hebben 

Lange-afstand reflectiesensor
een lager infectierisico, 
waardoor ze COVID-veilig 
zijn en klanten gemoeds-
rust bieden wanneer ze 
faciliteiten in wasruimtes 
en andere openbare ruim-
tes gebruiken. Ze kunnen 
ook worden gebruikt om 
beveiligings- en toegangs-
systemen te activeren wan-
neer een persoon binnen-
gelaten wil worden, en om 
sterilisatieapparatuur te 
bedienen om het risico op 
kruisbesmetting te verklei-
nen.                  •

Omron Electronics Components 
Europe BV
(0235) 681 296
http://components.omron.eu

De BD34301EKV van ROHM is een 
32-bit D/A-converter voor high-end 
audioapparatuur – geschikt voor weer-
gave van audiobronnen met hoge reso-
lutie. Tegelijkertijd levert ROHM ook 

BD34301EKV-EVK-001 evaluatieboards 
om de prestaties te testen van dit nieuwe 
IC. In schakelingen om audiodata met 
hoge resolutie optimaal te extraheren en 
om te zetten naar analoge signalen, zijn 
audio-DAC-chips in hoge mate bepalend 
voor de kwaliteit van audioapparatuur. 
De BD34301EKV DAC-chip, ontwikkeld 
als onderdeel van ROHM's hoogwaardige 
MUS-IC serie die het hoogst haalbare op 
het gebied van audio-IC's vertegenwoor-
digt, benadrukt ‘ruimtelijke resonantie’, 
‘gevoel voor schaal’ en ‘stilte’, wat belang-
rijke kwaliteiten zijn voor het reproduceren 
van klassieke muziek. De uiterst geringe 
ruis en vervorming (130 dB SN, –115 

D/A-converter voor high-end audio
dB THD +N) staan garant 
voor de hoge prestaties 
die vereist zijn voor high-
end audio-apparatuur. En 
tenslotte ondersteunt het 
aanpasbare digitale filter – 
een sleutelfunctie van de 
digitale signaalverwerking 
– het creëren van de ideale 
sound die door fabrikan-
ten van audioapparatuur 
wordt nagestreefd.            •
Avnet Abacus
(076) 572 23 00
www.avnet-abacus.eu

Het aanbod van elektrome-
chanische producten van 
Conrad is uitgebreid met 
de lasklemmen serie 221 
van Wago. Deze lasklem-
men met bedieningshen-
del zijn bij uitstek geschikt 
voor massieve, fijnaderige 
en meeraderige leidingen 
met een doorsnede van 0,2 
tot 4 mm2 in doorgaande 
richting. Dankzij de slanke 
uitvoering (35,5 mm lang, 
8,1 mm breed en 8,9 mm 
hoog) nemen de lasklem-
men slechts weinig ruimte 
in beslag en zijn ze geschikt 
voor krappe installatieruim-
tes. De lasklemmen zijn 

bedoeld voor een nominale stroom van 32 A 
en een nominale spanning van 450 V en zijn 
geschikt voor omgevingstemperaturen tot 
+85 °C. De transparante lasklemmen onder-
scheiden zich door de oranje bedieningshen-
del met meetopening, waarmee het mogelijk 
is leidingen volledig zonder gereedschap te 
verbinden en los te nemen. Het contact tus-
sen de leidingen is bovendien zichtbaar vei-
lig. Voor meerpolige installaties zijn adapters 
verkrijgbaar waarmee gebruikers individu-
ele vrijheid hebben om maximaal vijf vast 
gerangschikte polen flexibel en modulair te 
configureren binnen één adapter, met of zon-
der trekontlasting, op DIN-rails, geschroefd, 
geplakt, gebonden of opgehangen. De las-
klemmen zijn in twee varianten verkrijgbaar, 
beide met EN- en UL-goedkeuring. De 
klemmen zijn verkrijgbaar met een transpa-

rante deksel voor leidingdoorsnedes van 0,2 
tot 4 mm2 voor alle gangbare toepassingen, 
en in de voornamelijk in Noord-Amerika 
gebruikte uitvoering met een witte deksel 
voor extra aansluitmogelijkheid van AWG-
12 leidingen.                •

Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Innovatieve lasklemmen

http://teleradio.nl
http://b3industrie.nl
http://micro-epsilon.com/capa
http://TOP-electronics(0180) 580 492www.top-electronics.com
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Met xtremeDB introduceert Murrelektronik een modulair systeem voor de 
installatietechniek binnen mobiele machines, zoals oogstmachines, strooiwagens, 
brandweerauto’s, asfalteermachines, etc. 

Decentrale installatieoplossing 
voor mobiele machines

 productnieuws

Nog altijd werken bouwers van mobiele machines 
met klemmenkasten en omvangrijke kabelbomen. 
Daarbij lopen zij echter in de ontwikkeling en bij 
reparaties tegen de grenzen van dergelijke oplos-
singen aan, onder meer omdat ook hier steeds meer 
elektronica in de machines geïntegreerd wordt. 
Kabelbomen worden kwetsbaar, dik en onhandel-
baar. Hier biedt xtremeDB de oplossing. De maat-

werkoplossing bestaat uit veldbusmodules, passieve 
verdelers en voorgemonteerde connectoren. Deze 
zijn afgestemd op de toepassingen van de klant en 
uitvoerig getest. In de praktijk blijkt de oplossing 
robuust, duurzaam en betrouwbaar te zijn. Ook 
in de meest extreme omstandigheden, waar weer, 
modder, agressieve media, stof, kou en zout inwer-
ken op het systeem. Omdat alle onderdelen van het 
compacte systeem ontworpen zijn om met elkaar 
samen te werken, kunnen uitdagingen in de I/O's 
van mobiele machines adequaat worden opgelost. 
xtremeDB biedt alle componenten die men nodig 
heeft voor een decentrale installatieoplossing. Niet 
alleen actieve I/O-modules die alle signaaltypes aan-
kunnen (digitaal, analoog, ratiometrisch enzovoort) 
maar ook passieve modules en alle voorgemonteerde 
kabels om deze te verbinden. Deze kabelsets bespa-

ren niet alleen tijd bij installatie en probleemanalyse, maar zorgen er ook 
voor dat mobiele machines onder extreme omstandigheden blijven functio-
neren dankzij hun robuustheid en ondoordringbaarheid.        •
Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

Van het webgebaseerde Aqira-platform voor 
data-analyse en data process management, 

onderdeel van het nCode-softwareportfolio, 
introduceert HBK een nieuwe versie. nCode 
Digital Streams, ontwikkeld voor gebruik op 
Aqira, heeft een nieuwe grafische interface 
gekregen. Daarmee kunnen eenvoudig netwer-
ken en werkprocessen geconfigureerd worden 
voor de verwerking van grote hoeveelheden 
sensordata die afkomstig zijn van verschillende 
bronnen. Met behulp van de nieuwe grafische 

interface kunnen analyses gedefinieerd wor-
den door simpelweg procesonderdelen in een 
template te slepen en met elkaar te verbinden. 
nCode Digital Streams kunnen in Aqira ook 
samengesteld worden met behulp van Python-
scripting, waardoor een hoge mate van flexi-
biliteit mogelijk is. Dankzij de hoge proces-
singsnelheden is nCodeDS ook geschikt om 
vele terabytes aan traditionele test- en meetdata 

te verwerken. De nieuwe interface van nCo-
deDS stelt engineers en data scientists nu ook 
in staat om complexe taken zoals het combine-
ren en integreren van data en het ontwerpen 
van data-analyses uit te voeren.              •
HBK
(0416) 286 040
www.hbkworld.com

Grafische interface voor ultrasnelle analyse van sensordata

De warmtebeeldcamera thermoIMAGER 
TIM 160S levert nauwkeurige realtime-waar-
den in dynamische processen. Met een frame-
rate van 120 Hz maakt hij snelle metingen 
mogelijk bij temperaturen tot maximaal 
+1500 °C. Door zijn robuuste constructie is 
de cameravoorbestemd voor gebruik in zware 

industriële omgevingen. Met slechts 45 x 45 
x 62 mm is de nieuwe warmtebeeldcamera 
klein en met 195 g zeer licht. Hij kan daarom 
universeel worden ingezet voor verschillende 
thermografische metingen. De camera werkt 
nauwkeurig en betrouwbaar in een tempera-
tuurbereik van –20 °C tot +900 °C. Optioneel 

is een uitvoering tot +1500 °C leverbaar. De 
thermoIMAGER TIM 160S biedt een hoge 
thermische gevoeligheid van 0,08 K.            •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

Miniatuur-warmtebeeldcamera

Uiterst zuinige  
audioversterker
De TSDP11xx is een energiezuinige 2 Vrms 
hoofdtelefoonversterker/linedriver met klasse-
H-architectuur, condensatorloze massa-gere-
lateerde uitgang, onafhankelijke links/rechts 
volumeregeling en GPIO-gestuurde uitscha-
keling. De TSDP11xx biedt een tweedraads 
I2C-compatibele seriële besturingsinterface 
voor het instellen van een breed scala aan para-
meters voor diegenen die de prestaties van de 
versterker willen afstemmen op energie-effici-
entie. Het IC biedt uitzonderlijke audioweer-
gave met een SNR/DNR tot 106 dB naast een 
maximaal continu uitgangsvermogen van 170 
mW (16 Ω, <10% THD+N) per kanaal.        •

TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

 productnieuws

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Om beter te voldoen aan de vraag naar 
betrouwbare, intuïtieve en gemakkelijk 
te bedienen gebruikersinterfaces binnen 
voertuigen, willen ontwerpers het liefst 

alle bestaande dashboardschermpjes com-
bineren tot één ultrabreed scherm. Voor 
het stroomlijnen en vereenvoudigen van de 
systeemontwikkeling voor deze ultrabrede 
schermen, die nu al worden aangetroffen in 
elektrische voertuigen, geavanceerde assis-
tentie systemen voor bestuurders en pre-
mium voertuigen, introduceert Microchip 
de maXTouch MXT2912TD-UW touchs-
creen-controller. Dit is de eerste voor de 
auto-industrie goedgekeurde enkelchip-
oplossing voor displays tot 45 inch met 
een zeer brede beeldverhouding, voor 
de ondersteuning van LC- en OLED-

Het veilige heksysteem PSENmlock is uit-
gebreid met een deurgreepmodule met geïn-

tegreerde actuator en geïntegreerde nood-
ontgrendeling die naadloos aansluit op alle 
andere modules van het veiligheidsheksys-
teem PSENmlock. Met de gele deurgreep 
(buiten) kan de actuator naar buiten worden 
gebracht om de deur te openen of te sluiten. 
Met de noodontgrendeling (binnen) wordt 
de noodontgrendeling geactiveerd. De deur-
greepmodule is zowel geschikt voor montage 
aan de binnen- en buitenkant van de deur 

Touchscreen-controller

Deurgreepmodule met noodontgrendeling

en-32-bit microcontrollers, CAN- en PHY-
controllers en nog veel meer.               •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

veilige sluiting wordt mogelijk gemaakt door 
de tweekanaals aansturing van de sluiting. 
Hierdoor is de schakelaar bijzonder geschikt 
voor gebruik op machines met een gevaarlijke 
naloop, waarbij een veilige sluiting tot PL d of 
PL e noodzakelijk is.                       •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

De F103 is een flowindicator en -totalizer 
voor vloeistoffen en is het eerste model uit de 
Fluidwell F-serie indicatoren die de mogelijk-
heid biedt voor flowregistratie (datalogging). 
Het display toont tijdens gebruik gelijktijdig de 
actuele flowsnelheid en een totaal, evenals het 
geaccumuleerde totaal, het dagelijkse totaal en 
de dagtotalen van de 15 voorgaande dagen. Als 
er meer flowmetingen en historische gebeurte-
nissen in de loop van de tijd vast gelegd dienen 
te worden, is de optionele flowregistratie de 
perfecte tool. Deze extra functie in het instru-
ment vervangt de standaard 15 dagtotalen door 
een logger die 1500 interval-, 600 dagelijkse en 
724 gebeurtenissen registreert. Het loginterval 
kan vrij worden gedefinieerd van eenmaal per 
minuut tot eenmaal per dag. Gebeurtenissen 
zoals gewiste totalen, gewijzigde menu-instel-

lingen of een fabrieksreset kunnen ook wor-
den gelogd. Elke geregistreerde log bevat flow, 
totaal, geaccumuleerd totaal en een datum/
tijdstempel met lognummer. Het logboek 
kan worden gedownload als csv-bestand met 
behulp van een gratis softwaretool.                 •

Duranmatic
(078) 653 18 71
www.duranmatic.nl

Flowlogger/totalizer

displays. De enkelchip touch-controller 
levert de hoogste rapportagescore op 
voor brede displays en is onafhankelijk 
van de displayresolutie. Om te voldoen 
aan de ISO 26262-specificatie voor 
functionele veiligheid in wegvoertuigen 
is de MXT2912TD-UW voorzien van 
diverse veiligheids-gerelateerde functies, 
hetgeen de weg naar functionele veilig-
heidscertificatie van de displaymodule 
vereenvoudigt. Ter ondersteuning van de 
touchscreen-controllers levert Microchip 
diverse aanvullende componenten, waar-
onder LDO-spanningsregelaars, 8-, 16- 

als voor rechts- en linksdraaiende deuren. 
Hij heeft een blokkeringsinzetstuk voor 
maximaal 5 sloten om te voorkomen dat 
de machine opnieuw opstart en kan wor-
den gebruikt met de gecodeerde en volledig 
gecodeerde PSENmlock schakelaars. Het 
veilige heksysteem PSENmlock biedt vei-
lige vergrendeling en veilige sluiting voor 
persoons- en procesbescherming tot en met 
de hoogste veiligheidscategorie PL e. De 

Aan het mobiele automatiseringsportfolio 
van B&R is een hoogwaardige X90-PC toe-
gevoegd. Deze nieuwe PC biedt aanzienlijk 
meer rekenkracht en werkgeheugen, waar-
door het systeem voldoende middelen heeft 
om autonome functies voor (land)bouw 
voertuigen of zelfrijdende transportsystemen 
te implementeren. De PC is speciaal ont-
worpen om onder zware omstandigheden te 
presteren. De temperatuur van de behuizing 
mag tussen –40 °C en +85 °C liggen. De PC 
is zeer goed bestand tegen schokken en trillin-
gen. In de IP69K-behuizing van de mobiele 
PC zit een krachtige Intel Core i7-processor. 
Het systeem bevat 16 GB RAM en 480 GB 
flashgeheugen, waardoor het ideaal is voor 
toepassingen die rekenintensief zijn of waarin 
grote hoeveelheden gegevens verwerkt wor-

den. De grotere rekenkracht is nodig voor taken 
zoals nauwkeurige routeplanning in autonome 
landbouwvoertuigen.                 •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

High-end PC voor mobiele machines

http://www.telerex-europe.com
http://we-online.com/sensors
http://helmholz-benelux.eu
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Drie dagen gekluisterd achter uw PC

Power Electronics event 2021

Ook het Power Electronics Event vindt dit jaar, net zoals heel veel evenementen, digitaal plaats 

en wel van 8 t/m 10 juni 2021. Het doel van dit event is de diversiteit van toepassingen, innovaties 

en kennis te presenteren op het gebied van Power Electronics.

Ook het Power Electronics event ontkomt er 
niet aan om online gehouden te worden. Gezien 
het grote aantal lezingen, moet er daarom een 
drietal dagen uitgetrokken worden om alle 
deelnemende bedrijven en instellingen aan het 
woord te laten. In totaal zijn er 21 lezingen die 
stuk voor stuk de moeite waard zijn om te vol-
gen. Omdat het programma te uitgebreid is, 
kunnen we niet alle lezingen bespreken. Voor 
die lezingen moet u naar de website van het eve-
nement.

Dag 1 - 8 juni
Op de eerste dag - 8 juni - zijn er twee lezingen 
die onze aandacht trokken. Als eerste de lezing 

van Alex Snijder van Wurth Elektronik met als titel “How to 
push your power-inductors for DC-2-DC applications 'over' 
the limits”.

Een power-inductor in een schakelende voeding wordt nor-
maliter gekozen op basis van de waarde in henry, de nomi-
nale stroom en de eventueel saturatie-stroom. Meestal wordt 
er dan als laatste naar de afmetingen gekeken (wat past er op 
de print). De kans is dan groot dat u tegen de limieten aan 
loopt. In die gevallen, wanneer de spoel warm wordt omdat 
de stroom te groot is en er geen ruimte is voor een grotere 
spoel, moet er iets gedaan worden. Een mogelijkheid is koe-
len. Dit kennen we van halfgeleiders, maar kan ook met 
spoelen. In dit webinar laat Alex zien hoe je ook een power-
inductor kan koelen. Zo zijn er zogenaamde Thermal Gap 
Fillers en andere nieuwe oplossingen om de temperatuur laag 
te houden en daarmee de nadelen die ontstaan wanneer een 
spoel warm wordt. Na dit Webinar heeft u beter inzicht in 
het effect die het koelen van power-inductors heeft op de 
werking van de voeding en wat dit voor een effect heeft op 
het totale rendement.

De tweede lezing die we onder uw aandacht willen brengen 
is de lezing 'Invloed van het koperbeeld op de PCB' van Dirk 
Stans van Eurocircuits.

Als het over een PCB gaat, kunnen we zeggen dat wie power 
zegt, zegt stroom, wie stroom zegt, zegt koper en wie koper 

zegt, zegt layout. Het is immers de koper-layout die van 
invloed is op de productie van de PCB en daarna.

Vorig jaar besprak Dirk de invloed van de PCB-
productiestappen op het gewenste koperbeeld. Nu vertrekt 
hij vanuit het getekende koperbeeld en de gewenste opbouw 
van de print en onderzoekt de effecten hiervan op het pro-
ductieproces van de PCB en op het eindresultaat. Hij zal het 
hierbij gaan hebben over zaken in de layout die het produc-
tieproces verstoren of ernstig bemoeilijken tot onmogelijk 
maken en anderzijds op keuzes in het design van de PCB 
die hun effect hebben op het eindresultaat, de PCB en zijn 
kwaliteit en betrouwbaarheid.

De lezing van Dirk is hiermee een lezing die voor elke ont-
wikkelaar interessant is. Voor elke schakeling moet immers 
een PCB ontworpen worden.

 energietechniek      Seminarnieuws

Dag 2 - 9 juni
'Geavanceerde batterijtest en emulatie' is de titel van de 
lezing ven Ervin Mile van Keysight (namens Acal BFi).
Batterij-emulatie is een belangrijk proces. Het gebruik van 
een batterij-emulator in plaats van een echte batterij heeft 
immers vele voordelen. Een batterij-emulator helpt namelijk 
om een veiligere testomgeving te creëren en maakt validatie 
van de verschillende werkingsmodi van het apparaat moge-
lijk. 
In de lezing gaat Ervin het hebben over hoe u eenvoudig 
batterijtests uit kunt voeren waarbij gebruik gemaakt wordt 
van batterijmodellen die u zelf kunt opstellen en hoe de 
batterij-emulatie uitgevoerd wordt. Hierbij is een batterij-
profiler een onmisbare tool als u met verschillende batte-
rijen werkt en uw eigen aangepaste batterijmodelbibliotheek 
moet maken. Deze zorgt ervoor dat u de meest nauwkeurige 
modellen krijgt voor het voorspellen van de levensduur van 
de batterij, afgestemd op uw apparaten en werkscenario's. 

Op dag twee is er ook een lezing van Antonio Hsieh van 
P-Duke (namens Telerex) met als titel 'Ultra-wide input 
DC/DC simplifies designing'

Tijdens dit webinar gaat hij dieper in op voedingen met 
een breed DC/DC ingangsbereik. Vooral voor toepassingen 
in de spoorsector en het openbaar vervoer biedt een breed 
ingangsbereik veel mogelijkheden. In het verleden moest 
voor de verschillende boordspanningen telkens een andere 
DC/DC-omvormer worden geselecteerd, waardoor tel-
kens een andere PCB moest worden ontworpen. Een breed 
ingangsbereik van 10 : 1 zorgt ervoor dat er nog maar één 
omzetter ontworpen moet worden. Dus één PCBA met één 
converter die voor meerdere systemen kan worden gebruikt. 
Een voeding met een breed DC/DC-ingangsbereik kan in 
verschillende industrieën voordelig zijn. Wilt u weten welke 
voordelen dit voor uw kan opleveren? Tijdens de lezing laat 
Antonio Hsieh u zien hoe P-Duke dit weet te verwezenlij-
ken.

Dag 3 - 10 juni
'Faster time to market for your power conversion designs' is 
de titel van de lezing van Sven de Coster van CN Rood.
In deze lezing gaat hij het hebben over het feit dat nieuwe 
ontwikkelingen in power converters nieuwe meettechnieken 
vereisen. Hij doelt daarbij niet op de nieuwe componenten 
zoals SiC (Silicon Carbide) en GaN (Gallium Nitride) half-
geleiders, maar op het feit dat bij de hedendaagse Switched 
Mode Power Supply in een ‘half bridge’ opstelling het lastig 
is om de Vgs (gate-source spanning) te meten van bijv. 15 V 
terwijl de drain-spanning 1000 V bedraagt en dat bij scha-
kelsnelheden van meerdere MHz (tegenover kHz in oudere 
converters). De uitdaging is het vaststellen van het zoge-
naamde ‘Miller Plateau’, iets dat met klassieke meetprobes 
niet kan.

In zijn presentatie komen al deze puntjes aan bod, en de 
oplossing van Tektronix om die Vgs toch te kunnen meten, 
en ook het Miller Plateau te kunnen zien. Ook laat hij zien 
hoe op een snelle manier een (pre-compliance) beeld van de 
stoorsignalen verkregen kan worden in relatie tot de EMC-
richtlijnen.

Als laatste willen we de lezing van Yannic Seibert van 
Deutronic (namens Elincom Electronics) noemen. Zijn 
lezing heeft de titel 'Hoge dichtheid in vermogenselektronica 
dankzij vlakke technologie'.
De huidige trends zijn hogere dichtheid, hoge frequentie en 
laag profiel in het omvormersegment. De vlakke technologie 
is de juiste topologie om ze alle drie te bereiken. De topo-
logie heeft niet alleen invloed op de producten zelf, maar 
heeft zelfs een positieve invloed op de productielijn. Deze 
presentatie laat de voordelen zien van het gebruik van vlakke 
technologie voor uw vermogenselektronica, zoals een DC/
DC-omzetter.

En de rest
De tot nu toe genoemde zes lezingen zijn deels een wille-
keurige greep uit het zeer gevarieerde aanbod. Zo is er ook 
voor de TU Eindhoven een belangrijke taak weggelegd. 
Zij leveren vijf sprekers die het over zeer uiteenlopende 
onderwerpen gaan hebben.
Vanuit de studio van FHI komen alle lezingen per inter-
net naar u toe. Het enige dat u moet doen is u van te 
voren aanmelden via de site van het evenement en op tijd 
in te loggen.                •

Power Electronics 
Event 2021

Het Power Electronics Event vindt 
digitaal plaats op 8, 9 en 10 juni. Elke 
dag zijn er zeven lezingen van max. 
45 minuten beginnende om 9.30 uur. 
Wanneer welke lezingen gegeven worden 
alsmede de mogelijkheid om u aan te 
melden, vindt u op de site van Power 
Electronics event 2021. 
Ga daarvoor naar:  
www.fhi.nl/powerelectronicsevent/

De deelnemende bedrijven met 
presentatie:

  3T

 The (surprising) design choices for the power 

train of a world class solar car

  Acal BFi Nederland

 Advanced Battery Testing and Emulation

  AR Benelux

 Verifying, calibrating and certifying DC current 

meters for EV charging and micro grid 

applications to a very high accuracy

  C.N. Rood

 Faster time to market for your power conversion 

designs

  Elincom electronics B.V.

 High density in power electronics through planar 

technology

  Eurocircuits N.V.

 Invloed van het koperbeeld op de PCB

  Heynen

 Why selecting the right capacitors in your power 

applications is vital

  KWX

 Protecting onboard DC power systems with 

solid-state DC breaker technology

  Rohde & Schwarz Benelux B.V.

 Automotive Battery Management System Test 

Solution

  Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

 Build an efficient grid with your power devices

  Telerex

 Ultra-wide input DC/DC simplifies designing

  Thal Technologies

 Thermische Interface Materialen

  TT&MS

 Hoe kies je de juiste AC voeding voor jouw 

applicatie?

  Würth Elektronik Nederland

 “How to push your power-inductors for DC-2-DC 

applications “over” the limits”
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De serie draagbare 48 V Li-Ion packs van Cleantron is geoptimaliseerd. Met het nieuwe design 
is rekening gehouden met verbeterde elektrische isolatie, robuustheid en mechanische 
dichtheid. De draaghendel is nu geïntegreerd in de behuizing waardoor de connector beter 
beschermd wordt. 

48-V Li-Ion batterijen

 energietechniek

De P4P-basismodule is bestemd voor lichte elektri-
sche voertuigen, maar is ook geschikt voor uitwis-
selen van batterijen in plaats van lokaal opladen. 
Maximaal 16 packs kunnen parallel worden gescha-
keld. De module is in drie capaciteiten beschikbaar: 
28 Ah, 37 Ah en 45 Ah (35 A continu en 55 A piek). 
De P4X &amp en de P4X HV zijn geavanceerde 
uitvoeringen die als bouwblok voor een groter sys-
teem kunnen dienen. Met dezelfde capaciteit als de 
P4P-uitvoering kunnen er door een geoptimaliseerd 
thermisch design met thermisch geleidende kunst-
stoffen en thermische interface-materialen grotere 
stromen bereikt worden (40 A/50 A continu en 75 

A/120 A piek). De P4X HV is ingericht voor hogere 
spanningen: serieschakeling tot 600 V is mogelijk. 
De P4PX-A &amp en de P4X HV-A zijn dezelfde 
packs maar dan voorzien van een lichte en compacte 
waterkoeling met geïntegreerde koelwaterkanalen 
in de zijplaat. Daardoor kan er thermisch gecontro-
leerd veel meer vermogen geleverd worden (40 A/50 
A continu en 130 A/195 A piek). Ook snelladen is 
mogelijk.                •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

De June Dongle, een toestel dat in een digi-
tale meter wordt geklikt om in real time ver-
bruik en injectie te meten (zowel in kWh als in 
euro’s), is nu ook beschikbaar voor consumen-
ten in België. Dat is extra belangrijk nu gezin-
nen met zonnepanelen over enkele jaren geen 
terugdraaiende teller meer mogen gebruiken. 
Met de technologie van June Energy kunnen 
energieconsumenten eenvoudig zelf hun ener-
gierekening verminderen. Het Grondwettelijk 

Hof in België vernietigde een regeling waarbij 
eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar het 
systeem van de terugdraaiende teller mochten 
gebruiken. Een half miljoen gezinnen in België 
met zonnepanelen op het dak moeten uiterlijk 
in 2025 afscheid nemen van hun terugdraai-
ende teller. Hun energierekening dreigt fors te 
stijgen. Daarom maakt June Energy de June 
Dongle ook beschikbaar voor particuliere ener-
gieconsumenten. Via een gebruiksvriendelijk 

dashboard op een laptop kan men in real time 
de energieconsumptie en -injectie volgen. Dat 
kan in kWh of in euro's, per dag, per week, 
per maand of per jaar. De June Dongle meet 
ook de efficiëntie van de zonnepanelen, zodat 
men eventueel kan bijsturen om ze optimaal te 
benutten.                      •
June Energy
www.june.energy

Dongle voor zonnepanelen

Nieuwe zonnecellen dankzij active machine learning
Een onderzoeksteam van de Technische 
Universiteit van München en het Fritz Haber 
Instituut in Berlijn gebruikt active machine 
learning bij het zoeken naar geschikte mole-
culaire materialen voor nieuwe organische 
halfgeleiders, de basis voor organische veld-
effecttransistoren (OFET's), lichtgevende 
diodes (OLED's) en organische zonnecellen 
(OPV's). Om efficiënt om te gaan met de tal-
loze mogelijke kandidaat-moleculen beslist 
de machine zelf welke data hij nodig heeft. 

Leren is niets anders dan nieuwe beslissingen 
nemen op basis van eerdere ervaringen. Om 
op deze manier met een nieuwe situatie om te 
gaan, moet men eerder met ongeveer verge-
lijkbare situaties te maken hebben gehad. Bij 
machine learning betekent dit dat een leeral-
goritme moet zijn blootgesteld aan ongeveer 
vergelijkbare gegevens. Het team rond prof. 
Karsten Reuter, directeur van de afdeling 
Theorie van het Fritz-Haber-Instituut, en 
dr. Harald Oberhofer, Heisenberg Scholar 

aan de leerstoel Theoretische Chemie, pak-
ten dit probleem aan met behulp van zoge-
naamd actief leren. In plaats van te leren van 
bestaande gegevens, beslist het machine lear-
ning-algoritme iteratief zelf welke gegevens 
het daadwerkelijk nodig heeft om over het 
probleem te leren. De wetenschappers voe-
ren eerst simulaties uit op een paar kleinere 
moleculen en verkrijgen daarmee gegevens 
over de elektrische geleidbaarheid van de 
moleculen – een maatstaf voor hun bruik- baarheid bij de zoektocht naar mogelijke 

materialen voor zonnecellen. Op basis van 
deze data besluit het algoritme of kleine aan-
passingen aan deze moleculen al tot bruik-
bare eigenschappen kunnen leiden of dat de 
uitkomst onzeker is door een gebrek aan ver-
gelijkbare data. In beide gevallen vraagt het 
automatisch om nieuwe simulaties, verbetert 
het zichzelf met behulp van de nieuw gege-
nereerde gegevens, beschouwt het nieuwe 
moleculen en herhaalt het deze procedure. 
In hun werk tonen de wetenschappers aan 
dat deze aanpak significant efficiënter is dan 
alternatieve zoekalgoritmen.             •
Technical University  
of Munich (TUM)
www.tum.de

Volg e-totaal op LinkedIn

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

 energietechniek

Het Nijmeegse bedrijf QuinteQ Energy heeft 
van Boeing een unieke technologie verworven 
voor de opslag van energie, in de vorm van 
een ultra-efficiënt en daardoor economisch 
vliegwiel. Om deze technologie verder te 
ontwikkelen, ontvangt QuinteQ financiering 
vanuit het Innovatiefonds ION+, een inno-
vatiefonds voor het mkb in Gelderland, dat 
de overgang naar een koolstofarme economie 
actief ondersteunt. De effectieve opslag van 
energie is een belangrijke voorwaarde voor het 
slagen van de energietransitie. Overdag wekt 
men meer zonne-energie op dan ’s avonds en 
ook windenergie levert niet constant dezelfde 
hoeveelheid energie terwijl de vraag naar 
direct beschikbare elektriciteit alleen maar 
toeneemt. Met de vliegwieltechnologie kan 
het verschil in vraag en aanbod van energie 
worden opgevangen. Dit verschil ontstaat 
enerzijds door de toenemende maar fluctu-
erende opwekking van duurzame energie en 
anderzijds door de vraag, zoals het snelladen 
van auto’s. Een vliegwiel kan helpen om deze 
pieken en dalen af te vlakken en zo voor een 
stabielere en betaalbare energiehuishouding 
te zorgen. Het vliegwiel van QuinteQ slaat 
veel vermogen op. Er is een manier gevonden 
om de omloopsnelheid van het vliegwiel veel 
groter te maken dan bij alternatieven die nu 
op de markt zijn. Het geheim zit in de sta-

bilisatie van rotor van het vliegwiel. Dankzij 
een geavanceerde combinatie van magneti-
sche velden kunnen veel hogere snelheden 
worden bereikt. Door het volledig ontbre-
ken van wrijving is er nauwelijks verlies van 
energie. En omdat de technologie in combi-
natie met batterijen te gebruiken is, kunnen 
niet alleen grote vermogens worden geleverd 
maar kan de energie ook lang bewaard blij-
ven. De technologie van QuinteQ kan breed 
worden ingezet, bijvoorbeeld voor de opvang 
van pieken en dalen in vermogen bij start- en 
stopsystemen van treinen of bij de laadinfra-
structuur voor elektrische bussen. Ook kan de 
techniek een milieuvriendelijk alternatief zijn 
voor generatoren als de stroom uitvalt, zoals 
bij datacenters of ziekenhuizen.                      •

QuinteQ Energy BV
www.quinteqenergy.com

Vliegwiel voor efficiënte energieopslag 

Digitalisering van de energietechniek is essen-
tieel voor het realiseren van een duurzame 

energievoorziening. Met Ixxat SG-gateways 
krijgen apparatenbouwers, systeemintegra-
toren, energieleveranciers en netwerkbe-
heerders onmiddellijk statusinformatie in 
de controlekamer door directe toegang tot 
installatiedata uit verschillende bronnen. Dit 
maakt efficiënt systeembeheer, snelle reacties 
op storingen in het netwerk en bewaking 
en onderhoud van apparaten en systemen 
op afstand mogelijk. De compacte Ixxat 
SG-gateways zijn bijzonder geschikt voor het 

retrofitten van bestaande installaties en de 
digitalisering van substations. Ze worden op 
veel terreinen van de energieautomatisering 
gebruikt, zoals in energiecentrales en bij grote 
energieverbruikers. Dankzij het brede scala 
aan ondersteunde interfaces en protocollen 
maken Ixxat SG-gateways de installatie van 
meerdere afzonderlijke gateways, zoals veld-
bus-gateways, sensor-gateways, IoT-gateways 
en firewalls, overbodig. Naast de bestaande 
ondersteuning voor IEC 61850, IEC 60870, 

EtherNet/IP, Profinet, MQTT en 4G, 
beschikken de twee nieuwe SG-gateways 
ook over multi-I/O en Wifi-mogelijkheden 
(WLAN volgens IEEE 802.11 a/b/g/n). 
Hiermee kunnen zowel traditionele als draad-
loze sensoren snel worden verbonden met 
controlekamers en cloudsystemen.              •
HMS Networks
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Smart Grid-gateways

Voor consumenten die meer energie 
opwekken dan ze verbruiken, zijn eerlijke 
voorwaarden een vereiste. Zonne-energie 
in woonwijken is gunstig, omdat produc-
tie en verbruik dicht bij elkaar liggen. Toch 
gebeurt het niet vaak dat er extra zonnepa-
nelen op woningen worden geplaatst. In 
de wijk Meerzicht in Zoetermeer is dat wel 
gebeurd: hier zijn 214 woningen van zon-
nedaken voorzien. Naast de energiepro-
ductie zorgt deze oplossing voor een bespa-
ring op dakpannen en zinkwerk. Zo wordt 
de carbon footprint van de woningen extra 
verlaagd en ontstaat een fraai resultaat dat 
volgens de meeste bewoners mooier is dan 
dakpannen. Er zijn echter belemmeringen 
om dit soort oplossingen breed toe te pas-
sen. Technisch en esthetisch verkrijgt men 
het beste resultaat als het hele dak wordt 
vervangen. Maar een nadeel is dat men 
dan vaak meer energie opwekt dan men 

zelf verbruikt. Die extra energie heeft geen 
waarde voor de aannemer en woningcor-
poratie. De bewoner krijgt een vergoeding 
die lager is dan de vergoeding op zonne-
parken, en als een grotere hoofdaansluiting 
benodigd is, betaalt hij per jaar ongeveer 
400 euro extra vastrecht. Bovendien wordt 
men met zonnepanelen, die dakpannen 
vervangen, extra benadeeld in de vorm 
van een ongunstige BTW-aftrek. Het is 
vreemd dat de burger wordt benadeeld als 
hij extra CO2 wil besparen of extra groene 
stroom wil produceren. Nederland heeft 
ervoor gekozen om de gaskraan geleide-
lijk dicht te draaien. De energie die voor-
heen via gasleidingen liep, moet nu via het 
stroomnet worden gedistribueerd. In com-
binatie met de stijgende energiebehoefte 
(elektrisch rijden!) ligt het voor de hand 
dat de capaciteit van het stroomnet in 
woonwijken wordt uitgebreid. Als bewo-
ners kunnen meeprofiteren van extra ener-
gie op woningen, kan worden bespaard op 
bouwmaterialen en kan de energietransi-
tie op een goede manier in de bebouwde 
omgeving worden geïntegreerd.             •
Robisol BV
(010) 223 59 53
www.robisol.com

Zonnepanelen op woningen benadeeld

Met innovatieve verbeteringen in het interne 
ontwerp, zet het nieuwe model WE-HCF-
SMT-smoorspoelen voor grote stromen van 
Würth Elektronik een nieuwe standaard in 
zijn klasse. De WE-HCF in de 2010-uit-
voering biedt aanzienlijk betere eigenschap-
pen dan voorheen beschikbare spoelen in 
dit formaat: zelfinducties tot 2 μH en ver-
zadigingsstromen die tot 25% hoger zijn 

dan bij vergelijkbare producten. De mag-
netisch afgeschermde platte draadspoel met 
MnZn-kern overtuigt door een lage weer-
stand van 0,84 mΩ en lage kernverliezen. 
De aanbevolen 3-pin-aansluiting zorgt voor 
mechanische stabiliteit van de WE-HCF, 
die is ontworpen voor een bedrijfstempe-
ratuur van –40 °C tot +125 °C. Mogelijke 
toepassingen zijn onder meer PoL-regelaars 

voor FPGA, ASIC en GPU, efficiënte DC/
DC-omvormers, schakelende voedingen, 
forward-converters, halve- en hele-brug con-
verters, alsmede acculaders en omvormers 
voor zonne-energie.               •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Spoel voor grote stromen

http://cnrood.com
https://nl.linkedin.com/company/e-totaal
http://vandentempel.nl
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Het ultrasone sensorsysteem USi-safety is een moderne en gecertificeerde 
sensortechnologie die ingezet wordt om gevarenzones rond bewegende machines 
te beveiligen. Daarbij kan men denken aan robots, industriële trucks, machines en 
installaties die volgens EN ISO 13849-1 categorie 3 PL d gecertificeerd moeten zijn. 

Ultrasoon sensorsysteem

 productnieuws

Het USi-safety systeem beschermt mensen en 
voorwerpen tegen mogelijke gevaren en botsin-
gen. Het sensorsysteem onderscheidt zich door 
zijn flexibiliteit en brede toepassingsmogelijkhe-
den. Maximaal twee kleine, vrij positioneerbare 
ultrasone sensorunits kunnen flexibel en geome-
trisch gepositioneerd, aangesloten en geparame-
triseerd worden, onafhankelijk van de elektronica. 
De veiligheidsfunctie wordt gegarandeerd met 
slechts één sensorunit. Ze kunnen worden geïn-
tegreerd in kleine ruimten en detecteren betrouw-
baar alle bewegende en stilstaande objecten, onge-

acht vorm, kleur of oppervlak, in een ellipsvormig, 
driedimensionaal geluidsveld tot 2,5 meter. Vuil, 
temperatuur, luchtstroming en vochtigheid heb-
ben geen invloed op de werking van de sensor. 
Het systeem wordt ingesteld met handige parame-
treersoftware. Elke sensoreenheid wordt geleverd 
met twee kortsluitings- en kruisstroombewaakte 
OSSD-veiligheidsuitgangen. Een teach-in functie 
voor het inleren van het volledige detectiegebied 
als standaardomgeving verhoogt de operationele 
veiligheid. Deze functie onderdrukt bijvoorbeeld 
voertuigcontouren die storingen veroorzaken.    •

Pepperl+Fuchs
(073) 750 71 07
www.pepperl-fuchs.nl

Met de RevPi MIO van Kunbus voegt 
Helmholz een nieuwe digitale/analoge versie 
toe aan de reeks I/O-uitbreidingsmodules 
voor de Revolution Pi. De multi-I/O-
module breidt de basismodules RevPi Core 
en RevPi Connect uit met acht analoge 
ingangen, acht analoge uitgangen en vier 
digitale in- of uitgangen. Omdat optimale 
communicatie tussen een industriële bestu-
ring en het sensor-/actuatorniveau essentieel 

is, zijn in- en uitgangen nodig om sensoren 
en actuatoren aan te sluiten. Hierbij kan 
men denken aan temperatuursensoren, klep-
pen, controllers en wat dies meer zij. Net als 
alle andere I/O-modules voor de Revolution 
Pi wordt de RevPi MIO gevoed met 12...24 
V en aangesloten op de RevPi-basismodules 
via de connector. De configuratie vindt 
plaats via de PiCtory-software. De vier digi-
tale poorten kunnen volledig variabel wor-

den geconfigureerd als ingangen of als uit-
gangen. De RevPi MIO is voorzien van een 
28-pins I/O-connector met veerklemcontac-
ten aan de voorzijde voor de analoge kanalen 
en een 4-pins schroefklem aan de bovenzijde 
voor de digitale kanalen.              •
Helmholz Benelux
(085) 401 07 10
www.helmholz-benelux.eu

I/O-module voor Revolution Pi

De Icron USB 3-2-1 Starling 3251 van 
Amplicon is een USB 3.2 Gen 1-exten-

der voor ExtremeUSB-C technologie. 
De extender verlengt USB3.x-, USB2.0- 
en USB1.1-signalen over afstanden tot 
10 meter via een meegeleverde CM- of 
Plenum-kabel. De USB3-extender kan 
worden ingezet om de standaard 5-meter-
beperking te overbruggen bij de inzet van 
bijvoorbeeld high-end webcams voor video-
vergaderingen, video-opnameapparatuur, 
camera’s voor productinspectie, USB3- en 
USB2-flash- en hard drives, toetsenbor-
den of muizen, interactieve whiteboards, 

touchscreens, audio devices en dergelijke, 
maar bijvoorbeeld ook voor sensoren in 
een industriële omgeving. De Starling-
extenders zijn succesvol getest met alle 
belangrijke en populaire USB 3.1-camera’s 
in combinatie met de meest voorkomende 
videovergadering applicaties (Zoom, Teams, 
Webex, Hangouts Meet). De 1-port USB 
3.2 Gen 1-extender ondersteunt snelheden 
tot 5 Gbps en is plug&play. Ondersteunde 
besturingssystemen zijn Windows, macOS, 
Linux and Chrome OS.              •

Professionele USB-extender
Amplicon Benelux
(010) 529 88 27
www.amplicon.nl
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NCAB GROUP Flatfield
Lingewei 101
4004 LH Tiel
The Netherlands

M  +31 344 622556
E  Marijke.Ramakers@ncabgroup.com
I  www.ncabgroup.com/nl/

Ons printplaatportfolio omvat een 
breed scala aan producten: van dubbel-
zijdige printplaten tot uiterst geavan-
ceerde HDI- en flexibele printplaten. 
Hoewel de printplaten die wij produ-
ceren steeds andere functies bieden en 
voor verschillende toepassingsgebieden 
worden ontworpen, hebben ze allemaal 
één ding gemeen, namelijk dat onze 
experts toezicht houden op het gehele 
productieproces, van ontwerp en proto-
types tot massaproductie.

Vaak zijn er verschillen tussen de tech-
nische mogelijkheden van het prototype 
en de technische mogelijkheden van de 
massaproductiefabriek. Deze verschillen 
leiden tot een inefficiënt en tijdrovend 
proces. Ons proces voor prototypering 
dicht de kloof tussen prototype- en 
massaproductie, zodat uw prototypes 
klaar zijn voor massaproductie.
Onze lokale technici voeren DFM-
controles uit van de lay-out, stack-ups, 
gevraagde basismaterialen en andere 
technische kenmerken en toleranties. 
Hierdoor is het ontwerp geoptimali-
seerd voor massaproductie, terwijl we 
tegelijkertijd hetzelfde ontwerp kunnen 
bieden dat voldoet aan de vereisten voor 
prototypes en doorlooptijden van mas-
saproductie. Hierdoor is het niet langer 
nodig om het product te herontwerpen 
als het al in de massaproductiefase zit.
Als klant hoeft u hiervoor niet zelf con-
tact op te nemen met verschillende leve-
ranciers. We nemen de volledige verant-
woordelijkheid voor het gehele proces 
van het product op ons, van ontwerp tot 
end-of-life, inclusief reserveonderdelen. 
Ons doel is om uw marktintroductietijd 
te verkorten.

Altijd op tijd leveren
Het juiste printplaatontwerp, geprodu-
ceerd in de daarvoor geschikte fabriek, 
zijn twee belangrijke factoren om tij-
dige levering te garanderen. Onze lokale 
teams en onze teams in China controle-
ren dagelijks updates vanuit de fabriek 
om ervoor te zorgen dat uw printplaten 
altijd op tijd worden geleverd.

Betrouwbare printplaten met volledige  
verantwoordelijkheid van ontwerp tot volume

 bedrijfsportret

Vorig jaar hebben we 178 miljoen printplaten verstuurd – en dat 
is precies de reden waarom wij van onze expediteurs een voor-
keursbehandeling krijgen. We versturen zeven dagen per week 
gesynchroniseerde en kostenefficiënte zendingen naar Europa, 
de VS en de rest van de wereld.

Vooraf geboekte capaciteit in belangrijkste fabrieken
Dankzij onze enorme koopkracht en goede relaties kunnen we 
in onze belangrijkste fabrieken maandelijkse capaciteit garande-
ren, met preferentiële doorlooptijden.

Wij volgen uw order vanaf productie tot levering op uw 
locatie
Om ervoor te zorgen dat uw order op tijd wordt geleverd, ver-
strekt ons orderbeheersysteem real-time gegevens vanuit de 
fabrieken, zodat wij te allen tijde weten in welk productiesta-
dium de inkooporder zich bevindt. Als we verwachten dat er 
afwijkingen zullen optreden of de bevestigde leverdatum in 
gevaar komt, wordt u snel op de hoogte gebracht van de wijze 
waarop het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Een Klimaat Uitdaging
Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt voort uit het 
transport van producten via de luchtvracht van Hong Kong naar 
Europa en de VS. De partners waarmee we samenwerken aan de 
transportkant hebben ambitieuze doelstellingen om hun CO2-
uitstoot te verminderen. 70% van de zendingen vanuit Hong 
Kong zijn per vliegtuig. Zee- en spoorvervoer zijn beide goed-
koper en zorgen voor een lagere uitstoot, maar door de vraag 
van klanten naar korte doorlooptijden kiezen ze vooral voor het 
luchtalternatief. Wat we kunnen doen, is de communicatie over 
de milieu-impact van de verschillende alternatieven verder ver-
beteren, zodat klanten weloverwogen keuzes kunnen maken. In 
2020 zagen we een lichte stijging van het goederenvervoer per 
spoor. 

Als eerste heeft Amphenol LTW een universele male con-
nector ontwikkeld die op iedere IEC 61076-2-101 gestan-
daardiseerde female M12x1mm schroefdraad past – mer-
konafhankelijk. De Pronto is uitgevoerd met een push/
pull-verbinding, waardoor de connector automatisch wordt 
vergrendeld. Maximaal is IP67 of zelfs IP69K haalbaar in 
combinatie met een groot aantal steekcycli (minimaal 500). 
De maximaal 17-polige Pronto is verkrijgbaar met de appli-
catiecodes A, B, D, L, S, T en X (Giga Ethernet); er zijn veel 
accessoires beschikbaar.              •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Universele M12-connector

Beveiligingstools

Het leveringsprogramma van Procentec is uitgebreid met 
vier nieuwe software-releases. De eerste is Security License, 
dat permanent toezicht houdt op wijzigingen in industriële 
netwerken die afgeschermd van of juist verbonden zijn met 
het internet. De tweede release is Network Compare. Dit 
geeft Ethernet-netwerken een extra beveiligingslaag door 
permanent te controleren op eventuele wijzigingen nadat 
er een snapshot van de status is gemaakt. Als er daarna een 
wijziging optreedt, worden waarschuwingen verstuurd. De 
twee andere releases zijn LockBox en SeeVerify. Lockbox 
is een op blockchain gebaseerd platform dat een centraal 
gecontroleerde catalogus van goedgekeurde firmware biedt 
en SeeVerify is een interactieve tool die veldtechnici door 
routinematige en minder routinematige taken leidt.            •
Procentec
(0174) 671 800
www.procentec.nl

Draadloze inspectiecamera

De Ferret Pro, ontworpen en ontwikkeld door Ferret Tools, is 
een professionele en duurzame inspectiecamera. Gebaseerd op 
het bekroonde elektronische ontwerp van de originele Ferret, 
is de Ferret Pro ideaal voor elke elektricien. Ontworpen met 
nieuwe technologie biedt de Ferret Pro een app-gestuurde lens 
met variabele focus, supersnel opladen, de Ferret always up-
weergavemodus en een haakse adapter, en is daarmee perfect 
voor het trekken van bekabeling in krappe ruimtes.           •
CNRood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Hulpmiddel voor 
veilig onderhoud aan 
PV-installaties
RoofSupport Step-Over is de oplossing 
voor installateurs en inspecteurs om veilig 
over kabelmanagementsystemen te stap-
pen. Het creëert een eenvoudige over-
brugging op het dak, zodat onderhoud 
en inspecties veilig uitgevoerd kunnen 
worden. Conform NEN1010 moet het 
materieel bij een zonnepaneelinstallatie zo 
gekozen en geïnstalleerd worden dat vei-
lig onderhoud mogelijk is. Hier speelt de 
RoofSupport Step-Over naadloos op in, 
en het is veiligheidstechnisch een waar-
devolle aanvulling op het RoofSupport-
kabelmanagementsysteem. RoofSupport 
Step-Over is 80 cm breed en 100 cm 
lang zodat het ook toegepast kan wor-
den over brede draadgootsystemen. De 
RoofSupport Step-Over wordt geassem-
bleerd geleverd, waardoor het eenvoudig 
en snel toe te passen is.             •

Conduct Technical Solutions
(0180) 531 120
www.conduct.nl

http://sensors.nl
http://b3industrie.nl
http://www.ncabgroup.com/nl/
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Gaan we open?
Dit stukje tekst wordt geschreven op donderdag 22 april 
2021. Sinds maart 2020 hebben we in de hele wereld 
allerlei landen en sectoren in lockdown zien gaan. We 
moesten ons beperken. Er werden regelmatig persconfe-
renties gehouden over nieuwe coronaregels. We stapten 
van het ene tekort in het andere (persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, testen, IC-capaciteit, personeel, vacci-
naties, et cetera) en het was een jaar lang niet OK.

Als ik dan door Nederland rijd, heb ik wel eens het idee 
dat we eigenlijk het Zweedse model volgen, maar vol-
gens onze cultuur een strenge Duitse regel aanhouden. 
De realiteit is natuurlijk wel dat kroegen vanaf volgende 
week pas weer wat gasten mogen ontvangen en dat de 
kappers weliswaar eerder open mochten, maar de kapsels 
dat ook wel nodig hadden.

Laat het duidelijk zijn: sectoren zijn en waren gesloten 
voor de gezondheid van ons allen.

Ik hoef geen opsomming te maken, maar de maatschap-
pelijke effecten van alle gesloten sectoren zijn ook van 
invloed op onze gezondheid. We hebben vrijheid nodig, 
om met elkaar de dingen te doen die we willen. Er is 
een economische basis nodig om dat ook te kunnen en 
het is een vorm van beschaving om aan onze landelijke 
gezondheid te werken. Als ik dus even los van de dag-
waarde van het nieuws wil nadenken, dan verwachten we 
continue dat iemand binnen deze enorme disruptie een 
balans kan aanbrengen. Meestal iemand anders.

In ons vakgebied organiseren wij beurzen en events. 
Sinds het voorjaar van 2020 zijn de events omgebouwd 
tot webinars. Door de branches van FHI zijn daardoor 
evenveel webinars georganiseerd als dat we events zou-
den organiseren. Voor de bezoekers werkte de formule 
perfect: de neutrale kennisoverdracht kan heel goed via 
een webinar en zeer veel bezoekers wisten die nieuwe weg 
te vinden. Beurzen gaan via een online medium niet of 
zeer beperkt. Dus hebben we de World of Technology & 
Science verplaatst naar 2022, maar hebben de besturen 
wel de keuze gemaakt om in september 2021 Electronics 
& Applications en LabNL te organiseren. Leden en 
bezoekers smachten naar die kans.

In de komende weken, misschien dus zelfs al als dit 
stukje tekst ergens geplaatst wordt, zal blijken of we echt 
open kunnen. Na een intelligente lockdown moet je ook 
wel weer slim open gaan. We doen het als het kan.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches
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Bij de ontwikkeling en productie van op 
maat gemaakte membraanschakelaars voor 
veeleisende toepassingen heeft Schurter een 
lange traditie. Ook voor uitdagende toe-
passingen en toepassingsgebieden kan het 
bedrijf de optimale oplossing vinden. De 

hoogwaardige membraan-
schakelaars van Schurter 
worden gekenmerkt door 
hun betrouwbaarheid in 
alle productieprocessen 
en omgevingscondities en 
worden geproduceerd met 
behulp van de nieuwste 
fabricagetechnologie en in 
overeenstemming met de 
hoogste industrienormen. 
De gekwalificeerde mate-
rialen en processen garan-
deren de hoogste kwaliteit 
en voldoen aan alle eisen. 
Membraanschakelaars voor 

zeer gespecialiseerde toepassingen zoals in 
een industriële automatiseringsomgeving of 
voor medische technologie, moeten worden 
ontwikkeld door een fabrikant met diep-
gaande ervaring. Schurter beschikt over 
deze knowhow en stelt die aan zijn klanten 
ter beschikking. Elke membraanschakelaar-
oplossing van Schurter is een maatproduct 
– of het nu om kleine of grote hoeveelhe-
den gaat. Een hoge automatiseringsgraad 
bij de productie zorgt voor een constant 
hoge kwaliteit.               •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Membraanschakelaars voor veeleisende toepassingen

Dankzij een uitbreiding kunnen de Ewon 
Flexy edge-gateways en de bijbehorende 
Ewon Talk2M-cloud worden geïntegreerd 
met het ThingWorx Industrial IoT Solutions 
Platform van PTC. De Ewon-uitbreiding 
voor ThingWorx is door PTC gevalideerd 
en heeft de ThingWorx Ready status ver-
kregen. Via het PTC ThingWorx Ready-
programma kunnen technologiebedrijven 
de interoperabiliteit van hun producten met 
het ThingWorx-platform valideren. Nadat 
aan een product de ThingWorx Ready sta-
tus is toegekend, komt het beschikbaar op 
de PTC Marketplace, een digitale ruimte 
waar partners en klanten van PTC toegang 
hebben tot IIoT-tools, marktklare oplos-

singen en innovatieve technologieën, ont-
worpen om oplossingen mee te kunnen 
implementeren. De Ewon Flexy uitbreiding 
voor ThingWorx biedt machine-OEM's en 
systeemintegratoren eenvoudige en veilige 
data-integratie van de PLC's van alle grote 
PLC-leveranciers via het internet naar het 
ThingWorx-platform. Met deze integratie 
kunnen PTC-partners en klanten state-of-
the-art remote machineservice-oplossingen 
implementeren die zijn afgestemd op hun 
specifieke markten.                •
HMS Networks
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

Flexy edge-gateways 

Systemen voor automated material hand-
ling (AMH) zullen naar verwachting de 
komende jaren een hoge vlucht nemen 
ten gevolge van de aanhoudende trends 
in e-commerce en slimme fabrieken. Van 
de AMH-marktsegmenten hebben auto-
mated guided vehicles (AGV) het hoog-
ste groeipotentieel, gevolgd door auto-
mated storage and retrieval systems (AS/
RS). AGV- en AS/RS-systemen worden 

Monitoring-tool voor draadloze netwerken
beschouwd als 'bedrijfs-
kritische' activa. Een 
instabiel draadloos signaal 
kan de werking van deze 
systemen gemakkelijk ver-
storen. Om een continue 
werking te garanderen, is 
een betrouwbare draadloze 
oplossing met naadloze 
Wifi-connectiviteit en een-

voudig netwerkbeheer een absolute must. 
MXview Wireless biedt de gebruiker een 
duidelijk beeld van het draadloze netwerk 
van de AGV- en AS/RS-systemen via de 
visuele interface waar men de real-time 
netwerktopologie en het netwerk-status-
dashboard kan bekijken. Bovendien zal 
het systeem bij elke anomalie automatisch 
een waarschuwing sturen. Men kan ook 
de roaming-geschiedenis afspelen om de 
oorzaken van problemen te vinden en op 
te lossen en de systemen zo snel mogelijk 
weer normaal te laten werken.              •
Modelec Data-Industrie BV
(0318) 636 262
www.modelec.nl

De LPKF SMT Edition 
pick&place-machines zijn 
niet alleen eenvoudig te 
bedienen maar ook uiterst 
nauwkeurig. In de diverse 
modellen is het gebruik 
van standaard en fine-
pitch SMD-componenten 
en de plaatsing van SOIC, 
PLCC, BGA, μBGA, CSP, 
QFN en LED's moge-
lijk. Dankzij de intuïtieve 
software-interface is de 
installatietijd kort – zelfs 
voor gelegenheidsgebrui-
kers. De software leidt 
de gebruiker door elke 
stap van het proces. Na 

elke processtap bevestigt de gebruiker de 
functie en wordt hij automatisch naar de 
volgende stap geleid. Dit wordt geregeld 
via de geïntegreerde PC, die zo de taken 
van gegevensvoorbereiding en machine-
besturing op zich neemt. Het werkgebied 
voor het materiaal en de posities van de 
afzonderlijke machinecomponenten, 
zoals de bodemcamera, de nozzlewisse-
laar of de componentenhouder, worden 
grafisch weergegeven. Onderdeelhouders 
voor tapes, buisjes, trays en bulkonder-
delen kunnen op het werkgebied worden 
geplaatst, dat maximaal 540 x 480 mm 
groot is. Elk pick&place-systeem uit de 
serie heeft optische centrering, een topca-
mera voor automatische fiduciale correctie 
en een bodemcamera voor automatische 

componentcentrering. De camera's kun-
nen ook worden gebruikt voor optische 
inspectie van het printen van soldeerpasta 
en het plaatsen van componenten.           •

Tooltronics
(088) 291 66 55
web: www.tooltronics.nl

SMD pick&place-machine voor kleine volumes

www.helmholz-benelux.eu

Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

Bipolaire versterkers

Nauwkeurige simulaties met AI
De C3 AI Suite is door Yokogawa gese-
lecteerd als platform om zowel de enter-
prise Artificial Intelligence-toepassingen 
te verbeteren als de digitale transformatie-
oplossingen en -diensten voor industriële 
klanten aan te vullen. Yokogawa heeft met 
C3.ai een meerjarige overeenkomst gete-
kend waardoor het bedrijf en zijn dochter 
KBC de C3 AI Suite met zijn geavanceerde 

Artificial Intelligence-mogelijkheden kun-
nen inzetten voor hun softwareportfolio. 
Yokogawa en KBC implementeren daar-
bij toonaangevende technologie en best 
practices. Yokogawa verwacht dat de C3 
AI Suite een cruciale rol zal gaan spelen in 
het AI-gebaseerde aanbod dat zorgt voor 
geoptimaliseerde productiviteit voor klan-
ten, hogere niveaus van industriële auto-

nomie en het creëren van nieuwe zakelijke 
kansen in verticale industrieën, waaronder 
energieopwekking, hernieuwbare energie, 
mijnbouw en metalen, chemicaliën, en 
olie en gas.               •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

neer voor het nauwkeurig reproduceren 
van complexe golfvormen. De golfvormen 
van een externe signaalgenerator kunnen 
worden versterkt tot 150 VPP met vaste 
versterkingsfactoren van 1x, 10x, 20x 
en 50x. Ook is een variabele versterking 
mogelijk van éénmaal tot driemaal. De 
bandbreedte van de versterkers loopt van 
DC tot 1 MHz. Ook bieden ze een hoge 
stijgsnelheid van 475 V per microseconde 
en een zeer geringe (regelbare) uitgangsim-
pedantie. Er zijn in deze serie drie model-
len leverbaar voor maximaal resp. 3 APP, 6 

Met de HSA-serie bipolaire versterkers 
zet NF Corporation een nieuwe standaard 

APP en 12 APP. Door het bipolaire ont-
werp van de HSA-serie is de versterker 
operationeel in alle vier kwadranten. Dit 
maakt het mogelijk om stroom te leveren 
en op te nemen bij zowel positieve als 
negatieve spanningen. De HSA is hier-
door uitermate geschikt om inductieve 
en capacitieve belastingen aan te stu-
ren. De HSA-serie bipolaire versterkers 
is breed inzetbaar voor het aansturen 
van de meest uitdagende toepassingen. 
De vierkwadrant-mogelijkheid maakt 
de versterker geschikt voor applicaties 

als impedantie metingen aan capaciteiten, 
spoelen, trafo’s en batterijen.              •
TT&MS
(0252) 621 080, www.ttms.nl

Op de virtuele tentoonstelling LOPEC 
presenteerde Evonik een nieuwe materi-
aaltechnologie voor geprinte batterijen. 
Samen met het bedrijf InnovationLab 
integreert het bedrijf de TAeTTOOz-
technologie in geprinte elektronica en 
opent daarmee nieuwe toepassingen. 
TAeTTOOz is ontwikkeld op basis van 
zogenaamde redoxpolymeren van Creavis, 
de strategische innovatie-unit van Evonik. 
Met TAeTTOOz presenteert Evonik een 

innovatieve technologie voor de efficiënte 
productie van oplaadbare batterijcellen. 
De nieuwe materialen kunnen met zeef-
druk worden verwerkt tot zeer dunne 
en flexibele batterijen. Op deze manier 
krijgen ontwerpers een hoge mate van 
ontwerpvrijheid. Zo wordt het mogelijk 
om elektrische energie op te slaan zon-
der metalen te gebruiken. De batterijen 
die zijn vervaardigd met TAeTTOOz-
technologie hebben geen vloeibare elek-

trolyten nodig en zijn daarom lekvrij. In 
vergelijking met gewone batterijen hebben 
organische polymeerbatterijen een aan-
tal voordelen. Ze kunnen worden gepro-
duceerd met normale printtechnieken. 
Bovendien bevatten de batterijmaterialen 
geen metalen of metaalverbindingen.      •
Evonik Industries AG
+49 201 177-01
www.evonik.de

Geprinte solid-state batterijen

Een intelligent 7-inch ETT 764 multitouch-
paneel is toegevoegd toe aan het uitgebreide 
HMI-portfolio van Sigmatek. Dit paneel 
wordt gekenmerkt door een hoogwaardig 
robuust ontwerp met een zwart geanodiseerd 
aluminium frame (IP65-front). Met afmetin-
gen van 191 x 128 x 33 mm en een gewicht 
van slechts 600 gram is dit paneel een lichtge-
wicht met een geringe inbouwdiepte. De vier 

core’s van de krachtige EDGE3 Technology-
processor (4 x 1,6 GHz) zijn precies op 
elkaar afgestemd voor vloeiende (web-)visua-
lisatie en zorgen daarmee voor een optimale 
gebruikerservaring. Met 2 GB DDR4 RAM 
en 8 GB eMMC is er veel geheugenruimte 
beschikbaar. Het breedbeeldpaneel heeft een 
7-inch TFT-kleurendisplay met een hoge 
resolutie van 1024 x 600 pixels. Dankzij de 

capacitieve multitouch-mogelijkheid is de 
bediening vergelijkbaar met het gebruik van 
een smartphone, met intuïtieve gebaren zoals 
zoomen en vegen. Dit verbetert de gebruiker-
servaring.               •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Multitouch-bedieningspaneel

Compacte trekkoordschakelaar
Voor een betrouwbare en rendabele bevei-
liging van transportbanden en machines 
breidt Pilz de productfamilie van positie- 
en naderingsschakelaars uit met de nieuwe 
compacte trekkoordschakelaar PSENrope 
mini. Deze ruimtebesparende en voorde-
lige variant van de trekkoordschakelaar 
PSENrope maakt het mogelijk functie-
processen door handmatige bediening uit 

te schakelen en biedt zo een rendabele 
noodstopfunctie. De mechanische nood-
stopfunctie bij PSENrope mini kan zowel 
met de geïntegreerde noodstopknop wor-
den geactiveerd als op elk willekeurig punt 
door aan het koord te trekken. Zo zorgt 
PSENrope mini voor een ruimtelijk flexi-
bele en tevens betrouwbare noodstop, zelfs 
bij uitgestrekte toepassingen zoals in de 

verpakkingsindustrie. Dankzij de kabel-
lengte tot 30 meter kunnen zelfs uitge-
strekte toepassingen comfortabel worden 
bediend en beveiligd met slechts één trek-
koordschakelaar.                         •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

http://aesensors.nl
http://helmholz-benelux.eu
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De MLX81117 van Melexis is een meerka-
naals RGB-LED-driver die de licentievrije 
MeLiBu high-speed communicatie onder-
steunt en de realisatie van intelligente, geani-
meerde autoverlichtingsconcepten mogelijk 
maakt. De technologie wordt reeds gebruikt 
door toonaangevende internationale autofa-
brikanten om de veiligheidsvoorzieningen 
van hun nieuwste modellen te verbeteren. 
De MLX81117 breidt de mogelijkheden 
van de MeLiBu-productfamilie uit met een 
nog betere kleurmengnauwkeurigheid; de 
delta-UV is minder dan 0,01%. De MeLiBu 
communicatie-interface maakt gebruik van 
een CAN-FD physical layer voor robuuste 

en betrouwbare prestaties bij 
datasnelheden tot 2 Mbit/s. 
MeLiBu voorziet ook in een 
intelligente hoge-resolutie 
compensatie voor tempe-
ratuurgerelateerde kleuraf-
wijkingen, zodat onder alle 
bedrijfsomstandigheden 
een consistente en niet-
afleidende gebruikerserva-
ring kan worden behouden. 
Een andere eigenschap van 
de MLX81117 LED-driver 
is de helderheidsregeling 
over een breed dimbereik, 

wat aanpassing aan natuurlijke lichtniveaus 
mogelijk maakt.                          •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Meerkanaals RGB-LED-driver

De TMR 4 en de TMR 4WI zijn geregelde 4 
W DC/DC-converters met een ingangsspan-
ningsbereik van 2:1 (TMR 4) of 4:1 (TMR 
4WI). Ze worden geleverd in een compacte 

Compacte 4 W DC/DC-converter
SIP-8 behuizing (met enkele of dubbele uit-
gang), een I/O-isolatiespanning van 1600 
VDC en kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. 
Als 4-W-converters dichten deze converters 
de kloof tussen de meer gangbare 3-W- en 
6-W-converters. Ze vormen een kosteneffici-
ent alternatief voor 5-W- en 6-W-converters in 
toepassingen waar een 3-W-converter aan de 
grens van zijn mogelijkheden zou komen (bij-
voorbeeld qua uitgangsvermogen). De belang-
rijkste eigenschappen op een rijtje: compacte 
SIP-8 behuizing; breed 4: 1 ingangsspan-
ningsbereik; temperatuurbereik –40 °C tot 

+70 °C zonder derating; 
hoog rendement van maxi-
maal 87%; I/O-isolatie 1600 
VDC; beschermd tegen kort-
sluiting en overbelasting; 
volledig geregelde uitgan-
gen; aan-/uit-afstandsbedie-
ning.                                 •
AVE Added Value 
Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

Metalen transponderschakelaar

Met een volledig metalen behuizing is deze 
CTA-versie robuuster dan de kunststof uit-
voering. De houdkracht van de vergrende-
ling bedraagt 8000 N en is daarmee tweemaal 

zo groot als van de kunststof 
versie. De interface heeft 
een upgrade ondergaan 
en heet nu BP voor indi-
viduele aansluiting en BR 
voor seriële aansluiting van 
maximaal schakelaars. De 
nieuwe interface heeft twee 
OSSD-veiligheidsuitgangen 
met testpulsen van slechts 
300 μs. De intelligente eva-
luatiemodule vormt een 
gateway tussen schakelaars 

en IO-Link. Er kunnen schakelaars uit vier 
verschillende productlijnen worden aange-
sloten. De CTA is leverbaar met en zonder 
geïntegreerde vergrendeling. Unieke herken-
ning van één enkele actuator (UniCode) 
of herkenning van meerdere actuatoren 
(MultiCode) is mogelijk. Met UniCode vol-
doet de CTA aan de hoogste eisen van de 
anti-manipulatienorm ISO 14119.              •
Euchner Benelux
(078) 615 47 66
www.euchner.nl
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