
Datacommunicatie
Met deze Bluetooth 
LE-module kunnen extreem 
zuinige IoT-applicaties wor-
den gebouwd waarvoor geen 
externe voeding nodig is.

Industriële automatisering
Met een online-calculator 
kunnen deze lichtschermen 
optimaal worden gepositio-
neerd voor de beste bescher-
ming van operatoren.
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Bidirectionele stroommonitor
Een IC waar alles in verwerkt zit om kleine stromen 
goed te volgen.
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Nederlands/Zwitsers zakmes
Hoe een aluminiumwalserij veiliger wordt en beter presteert. 8

Datacommunicatie
Het wordt steeds belangrij-
ker om industriële netwer-
ken robuust en vooral toe-
komstbestendig te maken; 
advies van experts is vaak 
onontbeerlijk.
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie

Software
Met deze software kan niet 
alleen het uiterlijk van een 
applicatie worden aangepast, 
maar kunnen toegangs-
rechten aan de hand van 
verschillende criteria worden toegekend.
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 eNIEUWS COLUMN

Helderziend?
Het is toch raar gesteld in elektroni-
caland. Drie jaar geleden kochten wij 
een fraaie, platte tv waar we al heel 
snel verliefd op waren. Wat een beeld 
en wat een mogelijkheden - wat heb-
ben we er een plezier van gehad in 
de tijd dat we toch de deur niet uit 
mochten. Echt een tv waar van we 
dachten er jaren plezier van te heb-
ben. Nee dus, na drie jaar ging hij 
kuren vertonen. Zomaar spontaan 
uitvallen en niet weer aan willen 
gaan. Pas na het loskoppelen van de 
netspanning deed hij het weer even, 
om vervolgens na een half uur weer 
hetzelfde gedrag te vertonen.
Met deze klacht terug naar de leve-
rancier. Die repareert natuurlijk niet 
meer zelf, maar laat dat over aan een 
door de fabrikant aangesteld bedrijf. 
Deze firma wist al, nog voordat ze de 
tv in huis hadden, dat deze of door 
onderdelengebrek of uit economisch 
oogpunt gezien, niet meer te repare-
ren zou zijn. Een bijzondere diagnose 
waarvoor je of helderziend moet zijn 
of het gaat om een bekende klacht. 
Gelukkig bood de fabrikant nog wel 
een vergoeding voor de defecte tv, 
omdat deze al na drie jaar de geest 
had gegeven. Daarmee was de pijn 
wel iets verzacht, maar raar blijft het 
wel. Is het normaal dat tegenwoordig 
ook een tv al een weggooiproduct is 
geworden? Ik hoop nu dat de defecte 
tv die door de reparatiefirma is opge-
haald, wel op een verantwoorde wijze 
afgevoerd wordt, want toen de koe-
rier hier voor de deur stond, zag ik 
dat zijn bus al behoorlijk vol stond 
met defecte, moderne tv’s. En hij was 
nog maar halverwege zijn dagelijkse 
rondtoer. Het blijkt dus dat alleen al 
op deze manier heel veel elektronica 
afgedankt wordt waarin misschien 
maar een klein onderdeel defect is. 
Ben ik helderziend als ik zeg dat we 
op deze manier wel heel erg snel door 
alle grondstoffen voor onze elektro-
nica heen gaan? Ik denk het niet. 

Ewout de Ruiter

Xxxxxxx                                             •
Xxxx

In samenwerking met protheseproducent 
Ottobock heeft de Universiteit Twente 
nieuwe prothesetechnologie gedemon-
streerd tijdens RehabWeek, een internati-
onaal congres voor de revalidatietechno-
logiesector dat in Rotterdam plaatsvond 
van 25 tot en met 29 juli 2022. De nieuwe 
technologie stelt geamputeerden in staat 
om een robotische prothese aan te sturen 
als een natuurlijk verlengde van het eigen 
lichaam. De technologie is gebaseerd op het 
concept van musculoskeletale modellering 

en wijkt daarmee af van de veelgebruikte 
machine learning-methoden. Wereldwijd 
zijn er miljoenen mensen die een ampu-
tatie van een ledemaat hebben moeten 
ondergaan. Ondanks ontwikkelingen in 
de sector is de functionaliteit van de hui-
dige prothesen voor ledematen nog steeds 
beperkt. In de mens wordt beweging geïni-
tieerd door elektrische signalen die door de 
hersenen naar de spieren worden gestuurd. 
Door elektroden op de huid te plaatsen 
bij perifere spieren, kan een surrogaat van 

deze hersensignalen worden geregis-
treerd in de vorm van elektromyogram-
men (EMG’s). De onderzoekers creëer-
den een gedetailleerd digitaal model van 
iemands been en de organische weefsels 
daarin. Het digitale model omvatte 
een nauwkeurige omschrijving van de 
verloren spieren, pezen en gewrichten 
van de geamputeerde. De onderzoekers 
registreerden EMG-signalen van ver-
schillende plekken in de beenspieren. 
Deze signalen zijn vervolgens gebruikt 
om te bepalen op welke wijze de virtu-
ele spieren in het model zouden worden 
geactiveerd en kracht zouden genereren 
in de beengewrichten. De voorspelde 
bewegingskrachten werden vervolgens 
in realtime naar de robotische prothese 
gestuurd.                                                 •
Universiteit Twente
www.utwente.nl

Prothesetechnologie

Een ‘smart home’ heeft allerlei voordelen, zoals de mogelijkheid 
om apparaten op afstand te bedienen en processen te automati-
seren, maar deze technologie brengt ook risico’s met zich mee. Zo 
kunnen kwaadwillenden apparaten manipuleren of gevoelige infor-
matie inzien. Het is dus cruciaal dat slimme apparaten goed bevei-
ligd zijn. Dat geldt ook voor beheerplatformen zoals OpenHAB. 
Tienduizenden mensen gebruiken deze ‘domoticasoftware’ om hun 
smart home centraal aan te sturen. Smart homes zijn meestal hob-
byprojecten. Mensen willen gewoon dat het werkt. Beveiliging staat 
niet bij iedereen scherp op het netvlies. Dat is een kapitale fout: 
het betreft een complexe systeemintegratie waarbij de apparaten 
ook nog zeer privacygevoelige data genereren. Men moet dus goed 
nadenken over de architectuur, en de beveiligingsmogelijkheden 
binnen OpenHAB benutten. Informatie uit de persoonlijke levens-
sfeer kan immers interessant voor criminelen. Zij kunnen hiermee 
bijvoorbeeld een inbraak of ontvoering plannen. Een smart home 
brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als beheerder moet 

men niet alleen kijken of alles werkt, maar ook de veiligheid waar-
borgen. OpenHAB is niet inherent onveilig. Het is aan de gebrui-
ker om het platform op een veilige manier te gebruiken. Net als 
voor alle andere technologie geldt.                                                 •
KPN Security
(06) 1350 8849
www.kpn.com

Veilig gebruik van OpenHAB is een noodzaak

Met het uitrollen van de marktplaats 
voor zakelijk Nederland slaat Conrad een 
nieuwe weg in. Behalve de eigen toon-
aangevende fabrikanten en merken, die al 
meer dan 750.000 producten beslaan, biedt 
Conrad Nederland nu ook andere fabri-
kanten en distributeurs de mogelijkheid 

om hun productassortimenten toe te voe-
gen aan het platform. Een belangrijke stap 
om Europa’s meest toonaangevende B2B-
inkoopplatform te worden. De lancering 
van de marktplaats is een nieuwe mijlpaal 
in de geschiedenis van Conrad. Vlak voor 
het 100-jarig bestaan van het bedrijf kun-

nen Nederlandse zakelijke klanten profite-
ren van het snel groeiende productaanbod 
op het Conrad Sourcing Platform. Door de 
integratie van producten van verschillende 
marktplaatspartners krijgen zakelijke klan-
ten van Conrad toegang tot tienduizenden 
extra producten, naast het bekende assor-
timent van Conrad zelf. Door de voortdu-
rende integratie van nieuwe partners blijft 
het aanbod op de Conrad marktplaats 
groeien, en dat is niet alleen goed nieuws 
voor de zakelijke klanten, maar ook voor 
leveranciers die de marktplaats als nieuw 
verkoopkanaal willen gebruiken. Meer 
informatie over de Conrad marktplaats op 
www.conrad.nl/nl/service/marktplaats        •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Marktplaats zakelijke klanten

https://maptools.nl
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Robotisering in de tijd van 
personeelsschaarste
De huidige personeelsschaarste 
lijkt beelden rond robotise-
ring te wijzigen. Je zou kun-
nen zeggen: ‘het probleem van 
een tekort aan technisch perso-
neel kan technologisch worden 
opgelost’. Een specifiek semi-
nar tijdens WoTS legt nadruk 
op robotisering in industrie en 
wetenschap.

Naast machinebouwers, productiebedrijven en de procesindustrie kan dit techno-
logische verhaal achter de actualiteit eveneens inspirerend zijn voor professionals 
uit de zorg en laboratoria.

Het seminar wordt geopend door Georgios Petropoulus van MIT / Stanford. De 
spreker spitste zijn onderzoek toe op werkgelegenheid, economie, concurrentie en 
kwaliteit van werk. Hij zal de implicaties van industriële robots op de arbeidsmarkt 
en de verandering in de economie presenteren.

Julian Langowski van de WUR biedt lessen van de natuur, die gebruikt kunnen 
worden in een nieuwe generatie zachte robotsystemen. De natuur heeft zich tijdens 
de evolutie aangepast aan de omgeving. Daarmee worden creatieve oplossingen 
aangeboden voor fundamentele problemen. De spreker toont diverse lessen en gaat 
met name in op de fascinerende gripkwaliteiten van boomkikkers.

Paul Buisman toont in zijn presentatie hoe Moba een generieke softwareschil rond 
de robot heeft geprogrammeerd, zodat elke robotcel als een “standaardproduct” 
wordt geleverd. Dat biedt kansen in de diversiteit van toepassingen in de praktijk.

Robert van Riet gaat in op de diversiteit in producten, gewicht, dieren en mense-
lijke invloed. De aanpak bij deze diversiteit begint met 3D-scans van producten 
en het doorrekenen van de uitgangssituatie. In verschillende stappen met vision en 
Artificial Intelligence wordt het Robot toolpath berekend.

Meer informatie www.wots.nl
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De overheid zegt duidelijk dat een producent verantwoorde-
lijk is voor de veiligheid van zijn producten. Voedselveiligheid 
is daarbij een belangrijk onderdeel. Er worden daarom steeds 
meer eisen gesteld aan leveranciers en producenten. De voe-
dingsmiddelenproducenten eisen daarom van hun machine-
bouwers en engineeringbureaus garanties dat met de machi-
nes en installaties op een veilige manier voedsel geproduceerd 
kan worden. De brancheverenigingen GMV en DMFI hebben 
beide zitting in de nationale standaardisatiecommissie met 
betrekking tot machines voor de voedselindustrie. Ze zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling van de internationale norm voor 
food. Op 6 oktober 2022 organiseren GMV en DMFI voor 

Richtlijnen en normen in de machinebouw 
voor de voedselproducerende industrie MATELEC 2022

MATELEC is de beurs bij uitstek in Zuid-Europa voor de elektrische, 
elektronica- en telecommunicatie-industrie (elektrische, telecom-
municatie- en netwerkinstallaties, schakelapparatuur, mechanismen, 
kabels en geleiders, energieopslag en zelfverbruik, elektronica, elektri-
sche voertuigen, domotica, gebouwautomatisering en slimme steden). 
MATELEC is een groot commercieel platform dat als hefboom dient 
in de versnelling en revitalisering van de markt. MATELEC vindt 
gelijktijdig plaats met de andere e-Power&Building-beurzen. Dit 
vergroot de aantrekkingskracht van de beurzen en dit internationale 
handelsplatform dat in deze periode meer dan 1.600 exposanten en 
80.000 zakelijke deelnemers uit 100 landen samenbrengt. Voor meer 
informatie over deelname/bezoek kan men contact opnemen met het 
Benelux-kantoor van IFEMA MADRID.                                            •
INTRASERVICE
(0180) 321 346
www.ifema.es/en/matelec

Voetbalrobots en zorgrobot 
prolongeren wereldtitel

De RoboCup, het wereldkampioenschap 
voor autonome robots, is voor studenten-
team Tech United van de TU Eindhoven 
een groot succes geworden. Zowel de voet-
balrobots als zorgrobot HERO hebben in 
Thailand hun wereldtitel geprolongeerd. 
Daarmee is Tech United voor de zesde keer 
wereldkampioen robotvoetbal. Bij de zor-
grobots was het de tweede WK-titel. In 
het robotvoetbal waren de Eindhovense 
robots dit jaar duidelijk een klasse apart, 
veel wedstrijden werden met grote cijfers 
gewonnen. Ook de finale werd zeer over-
tuigend gewonnen: het werd 15-0 tegen 
een ander team uit Nederland, de Falcons 
van de Veldhovense chipfabrikant ASML. 
De finale bij de zorgrobots was een stuk 
spannender, maar uiteindelijk won HERO 
nipt van zijn tegenstander TidyBoy, een 

robot ontwikkeld door Zuid-Koreaanse 
studenten van verschillende universi-
teiten. Tijdens het toernooi moesten 
de zorgrobots verschillende huishoude-
lijke taken uitvoeren. De zorgrobot kan 
veel, zoals mensen herkennen en objec-
ten oppakken, maar de testomgeving 
van Tech United op de TU Eindhoven 
is bekend terrein. Het team is daarom 
continu bezig met het verbeteren van de 
software zodat HERO in elke omgeving 
goed functioneert. In Bangkok kreeg de 
robot te maken met een nieuwe locatie 
en andere objecten, maar was daar uit-
eindelijk goed op voorbereid.              •
TU Eindhoven
www.tue.nl

betrokkenen de alles omvattende 
kennisbijeenkomst ‘foodnormen 
in de machine- en installatie-
bouw’. Tijdens de bijeenkomst 
worden de deelnemers bijgepraat 
over alle relevante normen, richt-
lijnen en wetgeving op het gebied 
van machinebouw en installaties 
voor de voedingsmiddelenin-
dustrie. De bijeenkomst vindt 
plaats op 6 oktober vanaf 13:00 
uur bij Koninklijke Metaalunie 
in Nieuwegein. Het programma 
begint met een presentatie over 
de uitdagingen van een voedings-
middelenfabrikant op het gebied 
van normering. Dit wordt gevolgd 
door een introductie over GFSI 
(ISO 22000). Ook wordt gespro-
ken over de (nieuwe) machine-
richtlijn en de relatie hiervan tot 
de voedingsmiddelenindustrie. 
Meer informatie en aanmelden 
via www.dmfi.nl/actueel/nieuws/
foodnormen/                                •
DMFI (Dutch Machinery for 
the Food Industry)
(030) 605 33 44
www.dmfi.nl

https://www.inrato.com
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Sensorspecialist Micro-Epsilon heeft een 
nieuw productiecentrum voor microme-
chatronica geopend bij het hoofdkantoor 
in Duitsland. Daar worden miniatuur 
mechatronische systemen voor halfgelei-
dermachines en lucht- en ruimtevaart-
toepassingen vervaardigd. Hierdoor kan 
beter worden voldaan aan de groeiende 
vraag naar hightech producten uit deze 
sleutelindustrieën. 
www.micro-epsilon.com

Motorenfabrikant WEG werkt aan een 
omvangrijk project om het volume en 
de capaciteit van haar productiefaciliteit 
in Europa uit te breiden. Daarom bouwt 
het bedrijf in Portugal een nieuwe fabriek 
voor de productie van MV/HV-motoren, 
besturingspanelen en LV-schakelkasten 
en voor het uitvoeren van de bijbeho-
rende servicewerkzaamheden zowel in de 
fabriek als op locatie. www.weg.net

De divisie Wireless Connectivity & 
Sensors van Würth Elektronik wilde 
meer dan alleen een catalogus publice-
ren, en presenteert daarom de ‘Product 
Guide’. In 200 pagina’s wordt een schat 
aan informatie geboden over de produc-
ten en de achterliggende technologieën 
voor applicatieontwikkeling. De Product 
Guide kan worden besteld via 
we-online.com/order-catalog

TEC/CADCollege geeft bij de verschij-
ning van de nieuwe versies van de ver-
schillende pakketten van Autodesk de 
bijbehorende leer- en naslagwerken uit. 
Het leerboek over AutoCAD 2023 maakt 
in 1560 pagina’s een duidelijke scheiding 
tussen de informatie voor beginnende 
CAD-tekenaars en gevorderde gebrui-
kers. Het 1010 pagina’s tellende boek 
over AutoCAD LT 2023 is voorzien van 
een groot aantal voorbeelden en illus-
traties. Tenslotte is ‘AutoCAD 2023, 
Basisboek, Leerboek MBO’ met 520 
pagina’s bedoeld voor MBO-studenten. 
www.cadcollege.nl

De Current Sensor Simulator van 
Melexis vereenvoudigt het ontwerp en de 
implementatie van stroommeetsystemen 
die gebruik maken van de gepatenteerde 
IMC-Hall technologie van het bedrijf. 
Het is een eenvoudig te gebruiken 
webapplicatie om snel sensoren te selec-
teren uit het IMC-Hall portfolio. Deze 
interactieve tool versnelt het ontwerppro-
ces aanzienlijk. 
www.melexis.com/current-sensor-
simulator

Arrow Electronics opent een nieuw 
geavanceerd distributiecentrum in Venlo. 
Het distributiecentrum is de belangrijk-
ste hub van waaruit Arrow alle Europese 
klanten van het bedrijf van producten 
voorziet. In overeenkomst met Arrow’s 
doelstelling om de milieuprestaties van 
het bedrijf continu te verbeteren, maakt 
het distributiecentrum gebruik van de 
allernieuwste efficiënte technologieën, 
met maximaal hergebruik van midde-
len en een minimale hoeveelheid afval. 
www.arroweurope.com

Conferentie test- en meettechnologie

De Benelux-conferentie over test- en meettechnologie is de opvolger van de door 
National Instruments georganiseerde NI-Days. Nu is het CNrood die op 4 oktober 
in Eindhoven dit evenement organiseert onder de naam [RE]CONNECT. Net als 
voorheen kan het evenement gratis worden bezocht. Op het [RE]CONNECT Event 
krijgen engineers, onderzoekers en managers de kans om hun kennis te vergroten en 
mee te doen aan de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Dit kan men verwach-
ten: CNRood en NI presenteren de laatste ontwikkelingen in test- en meettechnolo-
gie; Integration Partners, VI Technologies, Averna en Carya Automatisering presen-
teren hun test- en meetapplicaties; men heeft de gelegenheid om andere engineers, 
onderzoekers en managers te ontmoeten en te spreken; in de tentoonstellingsruimte 

toont CNRood de nieuwste appara-
tuur van NI, Tektronix, Keithley, Delta 
Elektronika, DataPhysics en meer. 
Ook Integration Partners toont zijn 
laatste ontwikkelingen. Het evenement 
begint om 8:30 uur met ontvangst en 
koffie en wordt afgesloten rond 16:45 
uur. Daartussen zijn 8 lezingen over 
LabVIEW en onderwerpen die rele-
vant zijn bij het werken met de hard- 
en software van National instruments. 
Inschrijven via www.cnrood.com/tech-
days                                                   •
CN Rood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

Sensor voor GHB in drankjes
Iemand kan ongemerkt drugs in een 
drankje doen, waarna men niet meer 
in staat is om helder na te denken. 
Toch kan drogering bijna nooit bewe-
zen worden, omdat GHB (een van 
de meest gebruikte verkrachtings-
drugs) binnen drie uur uit het bloed 
verdwijnt. Het iGEM-studententeam 
van de TU Delft werkt aan een snelle 
sensor om GHB in drankjes te detec-
teren. Het doel van de studenten is 

om een sensor te maken die de gebruiker 
in een glas kan doen. Op het moment 
dat er dan GHB in het drankje terecht 
komt, gaat er een lampje in het glas aan 
om de gebruiker te waarschuwen. Het 
Delftse team is inmiddels begonnen met 
een crowdfunding-campagne om het 
onderzoek voort te zetten en de sensor 
te ontwikkelen. Het team vertegenwoor-
digt met dit project de TU Delft op de 
wereldwijde iGEM-wedstrijd in Parijs in 

oktober 2022. Crowdfunding is nodig 
om specifieke onderdelen van de sensor 
te bekostigen, zodat een zo goed mogelijk 
eindproduct wordt verkregen. iGEM is 
een internationale wedstrijd op het gebied 
van synthetische biologie, het vakgebied 
waarin micro-organismen, DNA of eiwit-
ten worden aangepast en ingezet voor 
nieuwe toepassingen.                                •
TU Delft, www.tudelft.nl

TOP-electronics ISO 9001:2015 gecertificeerd
TOP-electronics is onlangs ISO 9001:2015 gecertificeerd. 
Deze certificering toont aan dat het bedrijf de verschillende 
processen beheerst en blijft verbeteren en de kwaliteit daar-
bij gegarandeerd is. TOP-electronics is een technologieleve-
rancier, gespecialiseerde distributeur en vertegenwoordiger 
in elektronische componenten, modules en oplossingen. Het 

bedrijf is partner van een aantal hightech toonaangevende 
leveranciers. TOP-electronics levert sinds 2005 elektronische 
en elektromechanische componenten voor de OEM-markt. •
TOP-electronics
www.TOP-electronics.com

https://www.elipse.eu


-TOTAAL   •   NUMMER 6 - 20228

Nederlands/Zwitsers zakmes
Minder menselijke fouten 

4.300 Ton gewalste, op klantspecificatie vervaardigde, aluminium producten zien wekelijks het daglicht bij Novelis in het 

Zwitserse Sierre. Op deze historische locatie wordt al ruim 120 jaar aluminium geproduceerd en gewalst. In de loop der jaren 

is de fabriek meermaals gemoderniseerd, geautomatiseerd en gerobotiseerd en dus aangepast aan de tand des tijds.

Tebulo Industrial Robotics ontwikkelde voor de slitting line LT2 van alumini-
umproducent Sierre op de afwerkafdeling een multifunctionele De-Strapper 
ofwel een Nederlands/Zwitsers zakmes. Mede dankzij deze innovatie kon 
Novelis de operationele kosten reduceren, het aantal menselijke fouten 
beperken en is de kwaliteit en veiligheid fors verbeterd. 
Voorheen werd bij deze Zwitserse fabriek zelf aluminium vervaardigd uit 
het mineraal aluminiumoxide door middel van een elektrolyseproces. Heden 
ten dage wordt alleen nog aluminium verwerkt, en sinds 2005 behoort de 
walserij bij ’s werelds grootste producent van aluminium Novelis. Het pro-
ces begint met de productie van aluminium blokken met een afmeting van 
4.000 x 2.500 mm met een dikte van 500 mm en een gewicht van 10 tot 
14 ton per blok. Deze blokken worden gewalst tot ze de gevraagde dikte en 
materiaaleigenschappen hebben voor toepassingen in onder andere de auto-
motive, blikindustrie, luchtvaart en architectuurwereld. 

Gecombineerde taken
In het kader van verdergaande optimalisatie en automatisering van de slit-
ting line in de afwerkafdeling bij Novelis kreeg David Schaller, als Central 

Engineering Leader, de verantwoordelijkheid voor het totale projectmanage-
ment. Het team van Schaller startte met het in kaart brengen van de interne 
behoeftes en zocht vervolgens contact met Tebulo Industrial Robotics om 
gezamenlijk toe te werken naar een passende oplossing. “Tebulo Industrial 
Robotics was voor onze organisatie geen onbekende, omdat onze Duitse zus-
teronderneming Novelis in Seeland - Nachterstedt, reeds goede ervaringen 
met Tebulo had met een eerder geplaatste De-Strapper. Samen met Patrick 
Stam, Sales Manager bij Tebulo Industrial Robotics, en het technisch team 
werden alle wensen en eisen in kaart gebracht. Op basis daarvan werd een 
aantal voorontwerpen gepresenteerd waarbij meerdere activiteiten, die voor-
heen handmatig werden uitgevoerd, werden samengevoegd in één geroboti-
seerde oplossing aan de ingang van de slitting line. Ron Bruijn, Engineer en 
Projectleider bij Tebulo Industrial Robotics: “Het resultaat is een Nederlands/
Zwitsers zakmes geworden, een oplossing die uniek is in zijn soort.” 

Doel
Het belangrijkste doel van bovengenoemd project was om de operationele 
kosten van de ‘slitting line’ fors terug te dringen. Dit kan door zoveel moge-
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lijk voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de 
aluminium coils in de ‘slitting line’ te kunnen invoeren, 
door de De-Strapper van Tebulo Industrial Robotics te 
laten uitvoeren. Uit de voorstudie bleek dat door op deze 
manier naar de handmatige werkzaamheden in de fabrie-
ken te kijken er fors kon worden bespaard op operationele 
kosten, het aantal menselijke fouten kon worden geredu-
ceerd en dat de kwaliteit en veiligheid zo dus kon worden 
verbeterd. Bruijn vertelt: “Het plaatsen van de De-Strapper 
pur sang was al een uitdaging op zich bij dit project, 
omdat er maar 6 tot 10 m2 ruimte beschikbaar was tussen 
de ingang waar de aluminium coils binnenkomen en de 
ingang van de slitting line. Het integreren van alle extra 
functionaliteiten vroeg dan ook om te denken alsof er geen 
‘box’ is. Het te radicaal ombouwen van de De-Strapper was 
in geen geval een oplossing, omdat het risico dan bestaat 
dat de reeds beproefde De-Strap technologie niet meer zou 
functioneren. Daarom is ervoor gekozen om de oorspron-
kelijke De-Strapper volledig in tact te laten en alle extra 
gevraagde functionaliteiten te integreren  in de EOAT/ 
De-Strappertool.”

Op de vraag welke extra functionaliteiten dat zijn, ant-
woordt Stam: “Eerst dient de diameter en breedte van 
de coil te worden gemeten om de plaatsbepaling van de 
coil te beoordelen. Daarna wordt de op de coil aanwe-
zige 2D-barcode uitgelezen ter identificatie van de coil en 
daarna wordt er achtereenvolgens een ‘flat face profile scan’ 
uitgevoerd, de temperatuur gemeten en met een viltstift 

een streep getrokken. Het begin van de coil en de daarbij 
behorende wikkelrichting worden bepaald. Als de wikkel-
richting niet goed is moet de coil 180° worden gedraaid 
voor een juiste invoer. De diameter van de rol kan uiteenlo-
pen van 900 tot 1.850 mm en het gewicht kan variëren tot 
14 ton. Na het uitvoeren van de eerder genoemde basiscon-
troles, wordt de status van de binnenflap (als de plaat dun is 
kan de binnenflap namelijk naar binnenvallen) bepaald en 
de mate van telescoping gemeten. Als ook al deze controles 
zijn uitgevoerd, dan pas start de De-strapper met het detec-
teren, doorsnijden en verwijderen van de bindbanden, zijn 
hoofdtaak. Nadat de De-strapper de bindband heeft door-
geknipt, wordt gedetecteerd met behulp van de sensor of de 
bindband van staal of van kunststof is. Is deze van staal dan 
wordt deze opgewikkeld met behulp van de strapwinder 
en vervolgens in de container geworpen door middel van 
een transportband. Als de bindband van kunststof is, dan 
wordt deze in de hakselaar (chopper) gestopt. Het afval van 
de chopper valt in een aparte afvalbak voor kunststof. Alle 
hierboven beschreven activiteiten kunnen voortaan, zonder 
tussenkomst van mensen, volledig door de robot worden 
uitgevoerd. 

Technische uitdagingen
Bruijn: “Het was een behoorlijke puzzel om alle functiona-
liteiten op een logische manier te integreren in de EOAT, 
omdat er met de komst van elke extra functie ook nieuwe 
bekabeling bijkomt en dus is het zaak om de kop van de 
robot zo min mogelijk te laten draaien. Omdat aluminium 
als materiaal weinig straling afgeeft, moest in plaats van een 
standaard Pyro-meter een temperatuurmeting op basis van 
een contactmeeting op de robotkop worden geplaatst. Dit 
zorgde echter voor enige hoofdbrekens bij het technische 
team omdat hiervoor fysiek contact nodig is met de alumi-
nium rol, die in de regel een temperatuur heeft van zo’n 0 tot 
150 °C. De meest gangbare temperatuurmeters die hiervoor 
op de markt voorhanden zijn, zijn niet geschikt omdat ze vrij 
kwetsbaar zijn. Daarom heeft Tebulo Industrial Robotics in 
eigen huis een robuuste temperatuurmeter voor deze appli-
catie ontwikkeld. Verder was ook het bepalen van de mate 
van telescoping voor het aanbrengen van een streep met een 
stift op de zijkant een uitdaging op zich, omdat een robot 
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geen wisselende druk kan uitoefenen zoals een mensenhand 
dat kan. 
Om desalniettemin met de juiste druk deze streep op de zij-
kant te kunnen zetten, is de stift ondergebracht in een koker, 
die verend is opgehangen in een subframe zodat het reliëf 
voortdurend kan worden gevolgd. Waaiert de streep bij het 
opwikkelen van de plaat uit nadat deze door de productie-
machine is gegaan, dan staat er teveel spanning op de band 
of is de rol te los gewikkeld en dan dient dat door de operator 
handmatig te worden bijgesteld. Vermeldenswaardig is dat 
de De-Strapper is uitgerust met een uitwisselbare cartridge 
waarin alle mechanische (slijt-)delen ten behoeve van het 
De-Strapper zijn geïntegreerd. Is bijvoorbeeld het snijmes 
toe aan vervanging, kan de cartridge eenvoudig in minder 
dan 1 minuut worden omgewisseld voor de reservecartridge. 
De uitgewisselde cartridge wordt daarna gereviseerd en ligt 
dan weer klaar voor de volgende uitwisseling. 

Resultaten
Begin 2020 is bovengenoemde applicatie met succes in 
bedrijf genomen en is voor ondersteuning en monitoring 
tevens remote access ingebouwd. De restpunten, die zich 
nadien nog openbaarden, zijn vervolgens tijdens de pan-
demie naar volle tevredenheid op afstand opgelost onder 
andere met ‘remote acces’. Schaller vertelt: “De lijn is met 
de komst van deze installatie veel veiliger geworden en 
zijn er bovendien 33% minder FTE’s nodig, waardoor er 
minder menselijke fouten gemaakt worden. Na wat kleine 
opstartproblemen aan het begin is de kwaliteit nu stabiel 
en daar zijn geen concessies aan gedaan. Het traceren van 
eventuele kwaliteitsfouten nadien, is dankzij deze automa-
tiseringsslag nu veel eenvoudiger en de operators hebben in 
plaats van het voortdurend moeten uitvoeren van visuele 
controles bij de invoer van de snijlijn, nu voortaan tijd voor 
activiteiten elders.                                                              •
Auteur: Henriëtte van Norel

Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Nederlands/Zwitsers zakmes’ 

www.tebulorobotics.com

EOAT: End Of Arm Tooling

Extra functionaliteiten:
• Barcode-scanner 
• Temperatuurmeting 
• Scan telescoping
• Viltstiftstreep 
• Haspelgatdetectie
• Eindflap-detectie 
• Wikkelrichting-bepaling

Aanbrengen van de controle-lijn met de viltstift.

Lokaliseren en scannen van de barcodes.

‘Flat face profile’-scan.
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De PSENopt-lichtschermen bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- of 
lichaamsbescherming conform EN/IEC 61496-1. Voor ruimtekritische toepassingen of 
voor uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering levert Pilz de 
lichtschermen die bij de specifieke situatie passen. De veiligheidslaserscanner PSENscan 
is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking.

PSENopt II-lichtschermen voor vinger-, 
hand- en lichaamsbescherming
gemakkelijk in te stellen met de Pilz lichtschermcalculator

Lichtschermen voor alle branches en 
toepassingen
Met PSENopt beschermt men medewerkers en pro-
ductieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. 
Een onzichtbaar beveiligingsveld van het infra-
rood-lichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones. 
Wanneer een lichtstraal wordt onderbroken, wordt 
er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando 
gegeven. Muting, blanking en/of cascadering bie-
den de gebruiker verschillende mogelijkheden om 

het lichtscherm optimaal in de installatie te integreren. 
Ze zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepas-
singen.

Nieuw: de online-lichtschermcalculator
Lichtschermen bieden in veel gevallen een prima alterna-
tief voor hekwerken: de toegankelijkheid van installaties 
wordt verbeterd, terwijl de veiligheid blijft gegarandeerd. 
Hierbij is het echter wel van belang dat de lichtschermen 
juist worden gepositioneerd. Daarnaast is het ook van 

belang dat het juiste lichtscherm voor de juiste risico-
categorie wordt gebruikt. De veiligheidsafstand van een 
lichtscherm is cruciaal voor het veilig kunnen gebruiken 
van een installatie. Pilz heeft hiervoor een online-licht-
schermcalculator ontwikkeld. Die kan men hier vinden: 
https://services.pilz.nl/pilz-lichtscherm-calculator/        •
Pilz Nederland
(0347) 320477
www.pilz.nl

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

Het Contour2D-sensorsysteem is uitermate 
geschikt om producten op transportban-
den efficiënt en betrouwbaar te detecteren. 
Het is het enige systeem dat hier slechts één 
LiDAR-sensor voor nodig heeft. De unieke 
eigenschappen van de R2000 LiDAR-sensor 
zorgen samen met de bijhorende intelligente 
algoritmes voor een betrouwbare schaduwcor-
rectie. De eenvoudige installatie en de snelle 
en gemakkelijke inbedrijfstelling maken deze 
oplossing bovendien uiterst kostenefficiënt. De 
LiDAR sensor wordt centraal boven de trans-

Contourdetectie met één LiDAR-sensor
portband gemonteerd. Deze centrale positione-
ring betekent dat hij prima in staat is om scha-
duwen van verpakkingen op de transportband 
te detecteren, wat in andere configuraties tot 
vertekening van de meetresultaten zou kunnen 
leiden. De hoge hoekresolutie van de R2000 
2-D LiDAR-sensor zal in combinatie met de 
intelligente algoritmes de schaduw detecteren 
en corrigeren. De Multi Scan Evaluation Unit 
(MSEU) van het sensorsysteem zorgt voor het 
uitvoeren van de algoritmes en de verdere ver-
werking van de ruwe meetdata van de LiDAR-
sensor. Er hoeven slechts twee componenten 
(sensor en MSEU) te worden geïnstalleerd, wat 
een duidelijk kostenvoordeel ten opzichte van 
andere systemen oplevert. Bovendien maakt de 
centrale plaatsing van de sensor grote aanpas-
singen aan de transportband overbodig.          • 

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

De G9KB van Omron is een PCB-
vermogensrelais dat bidirectionele stromen met 
hoog vermogen kan schakelen voor de volgende 
generatie duurzame accu-energieopslagsystemen 
voor woningen en DC-wallboxes voor elek-
trische voertuigen. Het relais kan in dit soort 
toepassingen twee standaard unidirectionele 
relais vervangen. De markt voor duurzame ener-
gieopwekking op kleinere schaal gaat over van 
een feed-in tarief-model waarbij ongebruikte 
(‘redundante’) energie van zonnepanelen aan 
het elektriciteitsnet wordt geleverd, naar eigen 
gebruik of grootschalige opslagsystemen die de 
afhankelijkheid van het net verminderen en het 
gemakkelijker maken om stroom die met lage of 

Bidirectioneel DC-vermogensrelais
nulemissie is gegenereerd, maximaal te benutten. 
De G9KB (DC 600 V/50 A) is voorzien van de 
arc cut-off technologie van Omron die de vlam-
boog ‘uitrekt’ met behulp van een permanente 
magneet die in de buurt van het contactpunt is 
gemonteerd. Dit maakt het relais geschikt voor 
de volgende generatie vehicle-to-home (V2H) 
en vehicle-to-grid (V2G) laadsystemen.            • 

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

Pico-resolver
De MLX90381 van Melexis is een 3D magneti-
sche pico-resolver die de voordelen van een klein 
ontwerp combineert met betrouwbare analoge 
uitgangen voor sinus- en cosinussignalen. Op 
basis van de eigen Triaxis Hall-technologie kan 
de MLX90381 eenvoudig worden gebruikt 
voor rotorpositiedetectie. De MLX90381 kan 
worden toegepast voor absolute rotatiepositie-
bepaling en kan dankzij zijn geringe latency en 
snelle respons hoeksnelheden meten van meer 
dan 50.000 rpm. De pico-resolver verbetert de 
nauwkeurigheid bij lage snelheden, zorgt voor 
minder ruis en ondersteunt overtrek-detectie. 
Hij kan worden gebruikt bij DC-motoren, 
borstelloze DC-motoren (BLDC) en perma-
nent-magneet synchrone motoren (PMSM) in 
toepassingen zoals e-kleppen en e-bike moto-
ren. Hij is ook geschikt voor automotive vei-
ligheidssystemen. De MLX90381 kan gemak-
kelijk worden gecombineerd met de intelligente 
embedded LIN-drivers van Melexis. Deze 
omvat de MLX81330/32 (tot 10 W) voor 
het direct aansturen van kleppen, ventielen en 
single-coil ventilatoren en pompen. Bovendien 
werkt hij met de MLX81340/44/46 pre-drivers 
(tot 2000 W) die worden ingebouwd in blo-
wers, koelventilatoren voor motoren, pompen, 
raamheffers, stoelverstellers en zonnedaken.     •
Melexis
+32 13 679 515, www.melexis.com

https://www.pilz.com/nl-NL
https://www.igus.nl
https://www.printtec.nl/nl/index.html
https://inspectora.nl
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Met de THT300 introduceert Euro-Index 
een warmtebeeldcamera met uitstekende 
specificaties, hoge gebruiksvriendelijkheid 
en brede toepasbaarheid voor een betaalbare 
prijs. De camera biedt een grote thermische 
resolutie van 388 x 284 pixels, een meetbereik 
van –20 °C tot +650 °C en een thermische 
gevoeligheid van 50 mK. De warmtebeelden 
worden weergegeven op een groot 3,5” tou-
chscreen met een beeldfrequentie van 50 Hz. 
De camera is ergonomisch vormgegeven en 
in een stootvaste behuizing ondergebracht. 

Met beschermingsklasse IP54 is deze warm-
tebeeldcamera spatwaterdicht. De THT300 
bevat naast een warmtebeeldcamera tevens 
een ‘normale’ camera, zodat beelden kunnen 
worden gecombineerd voor een gemakke-
lijke identificatie van objecten. Naast stati-
sche warmtebeelden is het tevens mogelijk 
om warmte-video’s te maken. Via USB of 
Wifi kan de camera verbinding maken met 
een PC, tablet of smartphone om met de 
opgeslagen beelden en video’s professionele 
rapportages te maken met de gratis software 
en app.                                                       •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

Betaalbare warmtebeeldcamera
De Testboy TV 280 is een draagbare digitale 
boroscoop voor het uitvoeren van visuele 
inspecties aan de binnenzijde van objecten 
via een kleine opening. De resultaten wor-
den realtime weergegeven in HD en kunnen 
worden opgeslagen als foto of video. De boro-
scoop wordt geleverd met een camera-sonde 
van twee meter en een oplaadbare accu. De 
weergave op het 4,3-inch kleuren-LCD kan in 
elke richting worden gedraaid en/of gespiegeld 
om het manoeuvreren eenvoudiger te maken. 
Het instrument wordt geleverd met een reeks 
grijptools waarmee bijvoorbeeld kleine onder-
delen kunnen worden bereikt of teruggehaald. 
Aan de kop van de camera zit een lamp waar-
mee de krappe ruimte zonder problemen 
verlicht kan worden. Bovendien is de camera 

voorzien van een geïntegreerde zaklamp zodat 
men ook de omgeving van de gebruiker kan 
verlichten. Om beschadiging van de camera-
sonde te voorkomen kan deze worden gede-
monteerd en apart worden opgeborgen.        •
Euro-Index BV
(010) 288 80 00
www.euro-index.nl

Digitale boroscoop met HD-resolutie

Systeem-op-module 
met kleine vormfactor

Omdat de markt voor ingebedde systemen 
snel groeit en volop in beweging is, zoeken 
ontwerpers naar een manier om de ont-
wikkeling van producten te optimaliseren, 
maar bij toenemende verwerkingstaken 
kan het nodig zijn om over te schakelen 
van een MCU naar een MPU. Om ont-
werpers te helpen bij de overschakeling en 
om het ontwerpen te vereenvoudigen, heeft 
Microchip zijn programma microprocessor-
syteem-op-modules (SOM’s) uitgebreid met 
de SAM9X60D1G-SOM op basis van een 
ARM926EJS CPU-gebaseerde embedded 
MPU met een klokfrequentie tot 600 MHz. 
Software voor de SAM9X60D1G-SOM 
is beschikbaar met bare metal- of RTOS-
ondersteuning via MPLAB Harmony3 of 
complete Linux mainline-distributies. De 
SOM is een kleine (28 x 28 mm) hand-
soldeerbare module die de MPU en DDR 
in een enkele behuizing bevat, samen met 
voedingen, klokken en geheugenopslag. De 
SAM9X60D1G-SOM is de eerste SOM 
van Microchip die is voorzien van 4 Gb 
SLC NAND-flashgeheugen voor maximale 
geheugenopslag in de toepassingsappara-
tuur zelf. De SAM9X60D1G-SOM is de 
meest recente toevoeging aan het bestaande 
programma MPU-gebaseerde SOM’s die 
zijn gebouwd met gebruikmaking van een 
algemene set van bewezen Microchip-
componenten om de complexiteit van een 
ontwerp te reduceren en om de algehele 
printkosten te verlagen. Omdat de complexe 
componenten al op de SOM zijn gerouteerd, 
kunnen klanten volstaan met een goedkope 
vierlaags print.                                            •
Microchip Technology Europe BV
(0416) 690 399
www.microchip.com

https://www.modelec.nl/product-categorie/ethernet-switches-wan-routers-wlan/
https://ttms.nl
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De compacte ACOPOS P3 servoaandrijving 
van B&R is geschikt voor gebruik in agres-
sieve atmosferische omgevingen en bij tem-
peraturen tot –25 °C. De elektronica van de 
ACOPOS P3 is door een speciale coating 
nog beter beschermd tegen invloeden van 
buitenaf. Hierdoor kan de servoaandrij-
ving probleemloos gebruikt worden onder 
extreme omstandigheden zoals in windturbi-
nes. Toepassingen in gekoelde ruimtes of in 
zeer stoffige omgevingen, zoals in de textielin-
dustrie, zijn ook mogelijk. Extra dure speciale 
hardware is niet langer nodig, wat de kosten 
verlaagt. Om te garanderen dat de hardware 
betrouwbaar blijft presteren, voert B&R uit-
gebreide tests uit. Het testen wordt in over-
eenstemming met internationale normen en 

voorschriften uitgevoerd in een volledig geac-
crediteerd eigen testlaboratorium en in gecer-
tificeerde externe testfaciliteiten.                     •
B&R Industriële Automatisering BV
(076) 571 53 03
www.br-automation.com

Servo-aandrijving voor zware omgevingen
Met de AS705x-serie introduceert ams 
Osram zijn eerste sensorfamilie in IC-vorm 
voor vitale functies. De eerste generatie 
biosignaal-converters van ams Osram biedt 
fabrikanten maximale flexibiliteit met een op 
maat gesneden optisch front-end in combi-
natie met een energiebesparend ontwerp en 
een kleine vormfactor, waardoor ze ideaal 
zijn voor toepassingen waar de printruimte 
beperkt is, zoals hoorapparaten, smartwatches 
of slimme pleisters. De AS7050 is de eerste 
biosignaalsensor in de nieuwe productfami-
lie de eindgebruiker kan hiermee biosignalen 
zoals hartslag en galvanische huidweerstand 
vastleggen. Dankzij twee ADC-kanalen en 
een geïntegreerd ruisarm analoog front-end 
kan de AS7050 gelijktijdig fotoplethysmo-

gram- en elektrocardiogram metingen uit-
voeren. Optische systemen kunnen worden 
gebruikt om op niet-invasieve wijze vitale 
functies zoals variaties in de hartslag te meten. 
Fotoplethysmografie is de meestgebruikte 
optische methode voor hartslagmeting. 
Groen licht wordt naar in weefsel gestuurd, 
waar het wordt verstrooid en gedeeltelijk door 
het bloed wordt geabsorbeerd. Een klein deel 
van het uitgestraalde licht wordt weerkaatst 
naar een fotodiode en gedetecteerd met geïn-
tegreerde schakelingen. Omdat het bloedvo-
lume verandert met de hartslag, worden de 
absorptie van het licht en het signaal van de 
fotodiode dienovereenkomstig gemoduleerd 
door de hartslag.                                           •
Osram Benelux
(010) 750 14 53
www.osram.nl

Biosensor

Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben digitalisering tot een dringend en 
dwingend doel gemaakt. De meeste bedrijven, ongeacht de branche, beginnen zich te 
realiseren dat een digitale transformatie absoluut noodzakelijk is om te voorkomen 
dat ze achteropraken en niet meer concurrerend zijn. Maar lukt dit iedereen?

De automatisering is aan het 
veranderen. Is uw industriële netwerk 
daar al klaar voor?

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

Digitale transformatie is meer dan alleen 
de introductie van nieuwe technologie
Wanneer bedrijven zich alleen concentreren op het 
toevoegen van nieuwe en kostbare technologieën, is 
er een kans dat zij niet in staat zijn om het volle-
dige potentieel te benutten. De oorzaak hiervan is 
het gebrek aan integratie van alle systemen in het 
netwerk. De IT/OT-convergentie heeft veel terrein 
gewonnen om nieuwe systemen te integreren en zo 
de productie te verhogen en te verbeteren en vaak 
de kosten te reduceren. Denk hierbij aan operatio-
nele gegevens van systemen, industriële controle-
systemen en activabeheer die in een enterprise data 
governance-model worden geïntegreerd.
Daarom is naadloze overdracht van OT-gegevens 
tussen applicatie-eindpunten, controlecentra en 
het hoofdkantoor van essentieel belang voor het 
samenvoegen van IT- en OT-systemen. Dit verklaart 
waarom verbeterde, robuuste industriële netwerken 
een onmisbaar onderdeel zijn van elke succesvolle 
digitale transformatie.

Industriële netwerken moeten een sprong 
voorwaarts maken
De groei van IT/OT-toepassingen leidt tot meer 
(realtime) gegevens. De behoefte aan bandbreedte 
neemt toe en daarmee ook de complexiteit. Als 
gevolg hiervan wordt het steeds moeilijker om de 

betrouwbaarheid van het netwerk te handhaven – en dat 
is bepalend voor de stabiliteit van machine-naar-machine 
en machine-naar-controlecentrum-communicatie.  
Daarom moeten bedrijven hun aandacht richten op func-
tionele betrouwbaarheid. Dat wil zeggen: om aan toekom-
stige behoeften te voldoen, moeten bedrijven zich niet 
alleen richten op stabiele netwerkconnectiviteit. En dat 
betekent op zijn beurt een netwerk-ontwerp dat naadloze 
en multi-service OT-dataconnectiviteit biedt.

Om een industrieel netwerk voor de toekomst op te bou-
wen, is de hulp van een expert nodig
Deze transitie van industriële netwerken is niet eenvoudig 
en voor de meeste OT-ingenieurs onbekend terrein. De 
verschuiving naar een toekomstig industrieel netwerkmo-
del brengt zijn eigen uitdagingen en hindernissen met zich 
mee, waaronder:

•   de integratie van OT- en IT-systemen stelt van ouds-
her geïsoleerde OT-netwerken bloot aan cybersecurity-
bedreigingen van buitenaf;

•   door uitbreiding van netwerkverbindingen neemt de 
complexiteit van het beheer sterk toe;

•   succesvolle digitale transformatie is afhankelijk van het 
vermogen om ononderbroken operationeel te zijn;

•   het is van belang, dat er bij het ontwerp van industriële 
netwerken rekening wordt gehouden met de bruikbaar-
heid op langere termijn.

Om deze hindernissen te helpen overwinnen, heeft 
Modelec enkele suggesties – naast de bekende dienstver-
lening om de klant hierin te ondersteunen. Modelec raadt 
aan om betrouwbare hard- en software te kiezen, die een 
naadloze gegevenstransmissie en -integratie ondersteu-
nen. Om de systeembeschikbaarheid te maximaliseren 
is OT-netwerkbeveiliging een essentiële bouwsteen. Ten 
slotte wordt het gebruik van intuïtieve software aanbevolen 
om het beheer te vereenvoudigen. Dit helpt de complexe 
systemen te bewaken en te beheren (denk aan cybersecu-
rity incident response).

Modelec Data-Industrie kan door zijn jarenlange ervaring 
en specifieke IT/OT-kennis helpen met het bedenken, 
ontwerpen en uitrollen van deze nieuwe generatie netwer-
ken. Een startpunt kan het inventariseren van het huidige 
netwerk zijn. De systeemexperts van Modelec brengen na 
deze inventarisatie advies uit om een netwerk te bouwen 
dat toekomstbestendig en veilig is. Samen werken aan de 
digitale transformatie!                                                       •
Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met

Modelec
(0318) 636 262
www.modelec.nl

-  ADVERTORIAL-

https://www.modelec.nl/over-ons/visie-en-missie/
https://www.marktechnical.nl
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Igumid P190 van Igus is een nieuw filament 
voor 3D-printen, dat extreem stijf en sterk 
is dankzij de versterking met koolstofvezel. 
Hierdoor is het geschikt voor structurele com-
ponenten en speciale aansluitelementen voor 
kabelrupsen, maar ook voor tweecomponen-
ten 3D-printen in combinatie met Iglidur 
i190. Igumid P190 is beschikbaar als filament 
voor zelf printen en wordt ook aangeboden 
in de online 3D-printservice van Igus. Het 
nieuwe, vezelversterkte filament is speciaal 
ontwikkeld als materiaalpartner voor het tri-
bofilament Iglidur i190. Dankzij de vaste 
smeermiddelen die in het materiaal zijn ver-
werkt, wordt Iglidur i190 gekenmerkt door 
een hoge slijtvastheid en uitstekende levens-
duur. De slijtvastheid is tot 50 keer beter dan 
die van reguliere filamenten voor 3D-printen. 
De hoge sterkte van het materiaal zorgt er 
ook voor dat minder materiaal nodig is. Het 
filament heeft een lage dichtheid van 1,25 g/
cm3. Daardoor kan het ook worden gebruikt 

voor lichtgewicht-constructies. Lichtgewicht, 
hoge sterkte, snelle beschikbaarheid en flexi-
bele uitvoering bij het printen maken Igumid 
P190 ook interessant voor de productie van 
op maat gemaakte speciale aansluitelementen 
voor kabelrupsen. De individuele oplossingen 
hebben bijvoorbeeld het voordeel dat kabel-
rupsen ruimtebesparender kunnen worden 
gemonteerd. Bovendien heeft het filament 
materiaaleigenschappen die vergelijkbaar zijn 
met die van de door spuitgieten vervaardigde 
kabelrupsen en is het dankzij zijn sterkte ook 
bestand tegen trek- en buigbelastingen.         •
Igus BV
(0346) 353 932
www.igus.nl

Filament voor 3D-printen

Met de Lumiko Master-Master dimmer kunnen meerdere dim-
mers in hotel- of wisselschakeling worden geïnstalleerd. Zo kan 
men eenvoudig vanaf meerdere plekken de verlichting schakelen 
en dimmen. Wanneer er in de bestaande situatie twee zwarte scha-
keldraden aanwezig zijn, dan kan één hiervan worden gebruikt 
om de fase door te lussen. Het volstaat dan om deze fasedraad met 
bruine tape te markeren. De slimme dimmers communiceren met 

elkaar over de bestaande 
kabels; er hoeven dus 
geen extra kabels te wor-
den aangelegd. De dim-
mer werkt op basis van 
fase-aansnijding, zodat hij 
met de meeste dimbare 
drivers en retrofits kan 
samenwerken. De dim-
mer is ook geschikt om 
zelfstandig als normale 
dimmer te gebruiken.     •
Klemko Techniek BV 
Nederland
(088) 0023300
www.klemko.nl

Slimme LED-dimmer

Vorksensor voor 
kleine onderdelen

Zelfs de kleinste objecten kunnen betrouw-
baar worden gedetecteerd - dat bewijzen de 
nieuwe vorksensoren uit de Leuze GS 04B- 
en GS 08B-series. Ze detecteren voorwerpen 
met een diameter van slechts 0,05 millimeter. 
Dankzij de hoge schakelfrequentie van maxi-
maal 10.000 Hz is dit ook mogelijk bij snelle 
automatiseringsprocessen. Gebruikers profi-
teren van maximale flexibiliteit: de sensoren 
van de GS 04B-serie zijn verkrijgbaar in 14 
verschillende vorkbreedtes van 5 tot 220 mil-
limeter. De GS(L) 08B-serie biedt vier vork-
breedtes van 30 tot 120 millimeter. Daarmee 
zijn ze geschikt voor uiteenlopende branches 
- bijvoorbeeld in de verpakkingssector of in de 
montage- en handlingtechniek. De compacte 
vorkvorm van de sensoren combineert zender 
en ontvanger in één apparaat. Dit maakt een 
eenvoudige en snelle montage zonder uitlijn-
werkzaamheden mogelijk en biedt een hoge 
mate van bedrijfszekerheid. Dankzij de extra 
grote vorkbreedtes van 170 of 220 millimeter 
kunnen ook toepassingen voor grotere objecten 
worden gerealiseerd. De sensoren van de GS 
04B- en GS 08B-series kunnen via IO-Link 
of handmatig via potentiometers worden 
geconfigureerd. Gevoeligheidsaanpassing en 
licht/donker-schakeling zorgen voor maximale 
betrouwbaarheid.                                            •
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

https://www.microchip.com//
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WoTS 2022
De vakbeurs voor de industrie

Vier dagen lang bruist de Jaarbeurs in Utrecht 
van de techniek voor industriële automatise-
ring, aandrijvingen, elektronica, procesauto-
matisering en laboratorium. Verdeeld over 
de hallen 7, 8, 9 en 11 zullen dan weer vele 
stands staan waar de deelnemers laten zien 
wat ze in huis hebben. Het wordt dus weer 
een serieuze beurs waar u kunt ronddwalen 
tussen de stands en kunt ontdekken dat u op 
deze manier nieuwe producten en technieken 
ontdekt die u door het algoritme van Google 
en YouTube nooit op internet zou vinden.
Om u het bezoek zo leuk en aangenaam 
mogelijk te maken, zijn er naast de vele stands 
ook nog de nodige activiteiten zoals speci-
ale kennispaviljoens, de mogelijkheid om te 
stemmen voor de Techawards en niet te ver-
geten de beurs Gadget die speciaal voor deze 
beurs ontwikkeld is en gratis verzameld kan 
worden bij diverse stands.
Er is ook letterlijk veel te leren tijdens de 
beurs. Voor studenten van universiteiten 
en hoge scholen zijn er gastcolleges, is er 
een zeer uitgebreid seminarprogramma (zie 
pagina 22) en zijn er de zogenaamde WoTS 
Stories - het technologische verhaal achter de 
actualiteit. Onderwerpen die ter tafel komen 

De vakbeurs World of Technology & Science opent haar deuren! Om precies te zijn van dinsdag 27 tot en met 

vrijdag 30 september 2022 is de Jaarbeurs in Utrecht het toneel van de beurs WoTS, een beurs die verdeeld is in 

vijf werelden. Van deze zijn er voor de lezers van e-totaal in ieder geval drie van belang, want daar valt weer veel 

kennis op te doen die belangrijk is voor onze sector.

zijn ‘Technisch Onderwijs en de interactie met technische 
bedrijven’, ‘Het belang van de Semiconductor Industrie voor 
de high-tech’, ‘Kerncentrales – veiligheid, robuustheid en 
deskundigheid’, ‘Covid-experts voor de zorg, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, testen en vaccins’, en ‘Robotics – 
Industry & Science’. Meer hierover vindt u op de site van 
de WoTS.

Themapaviljoens
Op de beursvloer treft u in de diverse werelden themapavil-
joens aan waar u stands aantreft van belangenorganisaties of 
stands met een overeenkomend thema. Zo is er in de World 
of Electronics het test- en meet-paviljoen waarover we elders 
in de uitgave meer vertellen. 
• Waterstofplein: Dit treft u aan in de World of Automation. 
Hier toont de Hogeschool Arnhem-Nijmegen de H2 
Demonstrator. Dit is een combinatie van een elektrische Fiat 
Doblo met daar achter een aanhanger waarin een mobiele 
stroomgenerator zit die op waterstof werkt. De kern bestaat 
uit een waterstofstack van Nedstack. 
Hoe waterstof met zonne-energie uit waterdamp uit de lucht 
gewonnen kan worden, laten de studenten van de KU Leuven 
zien aan de hand van hun ontwikkeld Waterstofpaneel. De 
engineers en designer van Comate hebben het prototype 
doorontwikkeld tot een waterstofpaneel om groene waterstof 
betaalbaar te maken voor iedereen. Op het Waterstofplein 
wordt het paneel gepresenteerd aan het publiek. 

Naast deze twee innovaties treft u ook een negental bedrijven 
aan die allemaal iets kunnen doen voor de waterstofwereld 
van de toekomst.
• FEDA Lounge: Deze is dit jaar te vinden in de World of 
Motion & Drives. De FEDA is hier present als brancheor-
ganisatie en geeft ruimte aan een negental leden om zich te 
presenteren. 
• DevelopmentClub/IoT paviljoen: Deze editie exposeren 
acht bedrijven in het Development Club / IoT paviljoen. 
Elektronica op maat ontwikkelen voor klantspecifieke toe-
passingen is het hoofdthema van het paviljoen. Op de stands 
staan recent opgeleverde projecten, met dit jaar veel aan-
dacht voor IoT.

Gastcolleges
Op dinsdag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur staan 
er speciaal voor studenten van scholen en universiteiten 
twee gastcolleges op het programma binnen de World of 
Automation. Deze gastcolleges gaan in op actuele onderwer-
pen uit de Industriële Automatisering en zijn praktisch inge-
stoken. De eerste heeft als titel ‘IF Industrial_Application 
= TRUE; THEN PLCnext; ELSE Raspberry_Pi; END_IF’ 
en wordt gegeven door Bert van der Linden van Phoenix 
Contact. De tweede heeft als titel ‘Elk voorwerp een unieke 
identiteit’ en wordt gegeven door Luk de Troyer & Fearghal 
Jones, Brady Corporation.
Op die zelfde dag is er vanaf 10.00 tot 13.45 uur een serie 
colleges binnen de World of Electronics. Klaas van Duin 
van VDL TBP Electronics opent met een presentatie over 
wat er nodig is voor een First Time Right productie daarna 
praat Rob Staals van JTAG Technologies de toehoorders bij 
over ‘Boundary Scan‘. Remco van de Griendt van Würth 
Elektronik laat vervolgens in zijn presentatie zien hoe belang-
rijk het is om een juiste connector te kiezen waarna nog een 
lezing volgt van Conrad waarover op het moment dat we dit 
schrijven nog niets bekend is.

TechAward 2022
Tijdens de World of Technology & Science worden er ook 
weer de jaarlijkse TechAward uitgereikt. Hiervoor heb-
ben vele bedrijven de meest interessante innovaties inge-
stuurd, verdeeld in vier categorieën: World of Automation, 
World of Laboratory, World of Motion & Drives en World 
of Electronics. Nieuw tijdens WoTS 2022 is een speciale 
TechAward voor de meest duurzame innovatie: de Green De H2 Demonstrator van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Het door Comate doorontwikkeld waterstofpaneel om groene 
waterstof betaalbaar te maken voor iedereen.

 BEURSNIEUWS
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COLUMN

Het is de tijd voor technologie
De huidige maatschappelijke uitdagingen zijn wat groter dan voorheen. 
Schaarste aan personeel, componenten, grondstoffen en allerlei appara-
tuur speelt sterk in bedrijfsketens. De spanning in diverse regio’s in de 
wereld gaat samen met een zoektocht naar energie. Volgens mij is Corona 
nog niet helemaal uit de wereld en ervaren we in de Benelux issues met 
stikstof, het klimaat, waterbeheer en eigenlijk de hele voedselketen. De 
eenvoudige en bekende uitdagingen in de digitalisering, cyber security 
en een stabiel elektriciteitsnet zien we nu misschien niet als de grootste 
uitdagingen van deze tijd.

Het lijkt er haast op, dat er met genoegen gerapporteerd wordt over de 
grote verzameling aan crisissen. In mijn ogen wil de wereld met techni-
sche experts vooral problemen oplossen en kijken we met alle beschik-
bare technologie en deskundigheid naar mogelijkheden.

Ergo: het is de tijd voor technologie. Dat gaat samen met visie, samen-
werking in de keten, betrokkenheid van professionals en menselijke kwa-
liteiten, natuurlijk. Dit wordt aangeboden op de World of Technology & 
Science, om met elkaar de uitdagingen aan te gaan.

Als we specifiek inzoomen op de World of Electronics dan wordt de 
kracht geboden in een elektronica gadget, seminars, exposanten en ‘the 
Importance of the Semiconductor Industry’.

De WoTS-parrot is sowieso leuk. Dat geldt voor alle gadgets die sinds 
2007 zijn aangeboden. Het gadget neemt geluid op en kan het met ‘spe-
cial effects’ afspelen. De belangrijkste boodschap zit in de enorm sterke 
samenwerking in de keten, om de parrot mogelijk te maken. Dat doet 
deze keten ook voor alle klanten in de industriële elektronica.

De seminars maken het specifiek voor uw uitdagingen. Er wordt inge-
gaan op maatwerk oplossingen voor Internet of Things toepassingen, 
speciale deskundigheid voor User Interface Design, deskundigheid voor 
goed hardware design en actuele uitdagingen voor Test & Measurement. 
De sprekers bieden kennis, inspiratie en mogelijkheden.

In de paviljoens en door de 100 exposanten in de World of Electronics 
wordt de technologie concreet aangeboden. Er wordt zeker al een decen-
nium gesproken over Smart Industry. Dat steunt op de elektronica, wat 
door deze verzameling van bedrijven wordt geboden. In de paviljoens 
worden specifieke vakgebieden (zoals IoT ontwikkelingen) gebundeld.

Het vakgebied wordt met name geëerd door het seminar ‘the Importance 
of the Semiconductor Industry’. Presentaties van Intel, TSMC en imec 
benadrukken investeringen, productie en research & development. Er 
wordt gesproken over het belang van digitalisering, activiteiten in Europa 
en de mogelijkheden van fabricagetechnologieën.

Als speciaal afgezant van de stichting Techleap.nl, een organisatie die 
zich inzet voor technologische startups en scaleups zal Z.K.H. Prins 
Constantijn van Oranje in discussie gaan met vertegenwoordigers van 
hightechbedrijven. Voor dit seminar kunnen 400 mensen zich aanmel-
den en dat is echt een uniek moment op de eerste dag van de beursweek.

Maar er is veel meer. Deskundigheid over waterstof, technische profes-
sionals die over de veiligheid van kerncentrales praten, robotisering met 
de kwaliteiten van boomkikkers en covid-experts die aangeven hoe ze in 
crisissituaties hebben gehandeld.

In deze tijd is de World of Technology & Science een bezoek meer dan 
waard.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

TechAward. Tijdens de beurs op dinsdag, woens-
dag en donderdag kunt u uw stem uitbrengen op 
de innovatie die volgens u alles in zich heeft om de 
TechAward in de wacht te slepen. Op vier plekken 
op de beursvloer treft u dan ook de genomineerden 
aan en vindt u ook de formulieren om te stemmen. 
Aan het einde van de beursweek maakt FHI de 
winnaars per categorie bekend.

Gadget 
Een sterke samenwerking in de elektronicabe-
drijfsketen levert wederom een interessant gadget 
op: de WoTS-parrot. Dit is een voice-recording-
device met diverse leuke stemvervormers.
De WoTS-parrot luistert naar uw spraak en neemt 
een aantal seconden op waarna de gadget u zal 

napraten als een “echte” papegaai. Tevens heeft u 
bij het afspelen de keuze uit vijf verschillende effec-
ten. Deze functionaliteiten in combinatie met het 
trendy design vormen de ideale gadget voor jong 
en oud. De bezoeker kan de WoTS-parrot in een 
aantal stappen verzamelen op de WoTS-beursvloer. 

Tot slot
De beurs evenals de seminars zijn gratis te bezoe-
ken nadat u zich vooraf heeft aangemeld via de site. 
Daar vindt u ook alle actuele informatie, alsmede 
heleboel nieuws over de producten die op de beurs 
ten toon gesteld worden.                                      •
Ga voor de site van de WoTS naar https://fhi.
nl/wots/

Wie winnen er dit jaar de TechAwards? De WoTS-parrot is gratis te verzamelen op de 
beursvloer. 

  BEURS WoTS 2022

Locatie
Jaarbeurs Utrecht

Datum
Dinsdag 27 september tot en met vrijdag 30 september 2022.

Openingstijden
Dinsdag 27 september 10.00 – 17.30 uur
Woensdag 28 september  10.00 – 17.30 uur
Donderdag 29 september 10.00 – 17.30 uur
Vrijdag 30 september 10.00 – 16.00 uur

Gratis beursbezoek
Een bezoek aan World of Technology & Science is gratis. 
U kunt zich van te voren aanmelden via www.wots.nl.

 BEURSNIEUWS

Prins Constantijn naar techbeurs WoTS
 
Prins Constantijn komt op 27 september naar de WoTS. De prins 
schuift om 15.30 uur aan bij het WoTS-Stories-programma ‘The 
importance of the Semiconductor Industry’. Als speciaal afgezant 
van de stichting Techleap.nl, een organisatie die zich inzet voor tech-
nologische startups en scaleups, zal de prins in discussie gaan met 
vertegenwoordigers van hightechbedrijven over de toekomst van de 
halfgeleiderindustrie.
Tijdens het lezingenprogramma geven drie sprekers van Intel, 
TSMC en Imec hun visie op de actualiteit rond semiconductors. 
Na de presentaties volgt een pittige discussie tussen Prins Constantijn 
en prominenten uit het bedrijfsleven. De prins zet zich al jaren in 
voor innovatieve Nederlandse (tech)bedrijven en startups als zelfstandig adviseur en vanuit zijn 
functie als Kabinetschef voor de Europese Commissie. Hij staat bekend om zijn grote betrokken-
heid bij nieuwe technologieën. Zo is hij mede-initiatiefnemer van Startup Fest Europe, directeur 
‘Digital Technology and Macro Strategy’ bij MAP in Londen en ‘Edge Fellow’ bij Deloitte.
U kunt de Prins van Oranje-Nassau live horen spreken als u zich registreert voor de WoTS en het 
lezingenprogamma ‘The importance of the Semiconductor Industry’.

  BEURS WoTS 2022
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Web-visualisatie staat voor innovatie en flexibiliteit. Met de LASAL VISU Designer van 
Sigmatek kan niet alleen de resolutie en beeldverhouding van de applicatie eenvoudig 
worden aangepast, maar ook de ‘view’-optie  flexibel worden gedefinieerd. 

Comfortabel machines beheren
web-visualisatie brengt flexibiliteit

Afhankelijk van de vraag of de operator zich ter plaatse 
dan wel op afstand bevindt, welk eindapparaat wordt 
gebruikt en welke toegangsrechten en expertise de 
operator heeft, kan de juiste bestemmingspagina met 
de bijbehorende rechten worden opgeslagen in het 
‘Views Management’.

Toepassing bepaalt rechten
Welke productiegegevens en parameters kunnen 
worden bekeken en gewijzigd door welke operators, 
is natuurlijk afhankelijk van de specifieke toepassing. 
Het kan bijvoorbeeld praktisch zijn de productiehoe-
veelheid op afstand te vergroten of te verkleinen via 
smartphone of tablet om over- of onderproductie te 
voorkomen. Wijzigingen in belangrijke machinepa-
rameters mogen echter alleen door experts worden 
aangebracht.  En in het beste geval ter plaatse, omdat 
schade aan de machine of gevaarlijke omstandigheden 
kunnen optreden. Het belangrijkste is dat aanpassin-
gen per persoon duidelijk worden geregistreerd.

Dashboards beheren in ‘Views 
Management’
In het ‘Views Management’ van de LASAL VISU 
Designer kunnen de voorwaarden waaronder een 
weergave moet worden geladen, worden gedefinieerd 

in de grafisch geprogrammeerde logica. De dashboards 
kunnen ook worden ontworpen voor speciale weergaven. 
In de weergave zelf is te zien welk dashboard er wordt 
getoond. Over het algemeen wordt de weergave ‘Standaard’ 
geladen. De weergave kan worden geselecteerd op basis van 
de volgende criteria:  

•  schermresolutie (hoogte/breedte);
•  beeldverhouding of -richting van de weergave;
•  client-ID (configureerbare numerieke toewijzing van 

eindapparaten via hun IP-adres);
•  client lokaal of op afstand: configureerbare toewijzing 

van eindapparaten aan één van de twee secties via hun 

IP-adres. Niet-herkende apparaten worden automatisch 
op afstand verondersteld;

•  mobiel: wanneer een mobiel apparaat wordt gebruikt (tele-
foon, tablet);

•  browser: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.           •
SigmaControl BV
(0180) 695 777
www.sigmacontrol.eu

World of Automation – Factory Automation, 
stand 11D080 

Graphical logic editor-weergave in 
Views Management. Weergave van de grafische logica-editor in weergavebeheer.

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

Compacte labelcheckers
Met de Label Checker introduceerde Sick een 
eenvoudige instelbare en multifunctionele 
totaaloplossing voor controle op etiketten en 
labels. Met de LBC611 en LBC621 breidt Sick 
zijn reeks labelcheckers uit. De jongste telgen 
in de familie vallen op door hun compacte 
formaat, de verbeterde verwerkingseenheid, de 
ingebouwde lens en verlichting en hun pret-
tige prijsstelling. Ze worden geleverd met de 
nieuwste Label Checker-software (versie 3) en 
zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met diverse 

lenzen en bijvoorbeeld infraroodverlichting. 
De Label Checker biedt optische karakterher-
kenning op meerdere plaatsen tegelijk, herkent 
zelf om welk codetype het gaat, en ziet labels 
ook als ze op de kop staan. Dankzij brede 
communicatiemogelijkheden kan de Label 
Checker eenvoudig worden geïnstalleerd. De 
configuratie vindt plaats via een webinterface. 
Omdat alle berekeningen worden uitgevoerd 
binnen de camera, is er geen aparte evaluatie-
eenheid nodig. Dat scheelt ruimte en bekabe-

ling. Alle versies hebben een robuuste metalen 
behuizing, waardoor de sensoren ook geschikt 
zijn voor ruwe industriële omgevingen. De 

Label Checker is verkrijgbaar in meerdere 
varianten, die zich onderscheiden in resolutie, 
inspectiefrequentie en de grootte van de came-
rabehuizing.                                                           •

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

World of Automation - 
Factory Automation, stand 11D040

https://www.turck.nl/nl/LandingPages/digital-innovation-park-36780.php
https://www.sigmacontrol.eu
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De M -serie connectoren van Lemo is uitge-
breid met het vacuümdichte model HY, dat 
leverbaar is in alle maten en laagspannings-
configuraties. Het nieuwe model met chas-
sisdeel is speciaal ontworpen voor alle toe-
passingen die vacuümdichte integratie eisen. 
Het model HY biedt dankzij een innovatief 

Vacuümdichte connector
harsmateriaal een vacuümdichte afdichting 
met een extreem gering lekverlies over een 
breed temperatuurbereik. Dankzij de geopti-
maliseerde printcontacten is een eenvoudige 
routering mogelijk, ook bij configuraties 
met hoge dichtheid. Daarnaast is de massa-
verbinding verbeterd; hierdoor wordt nu de 
mogelijkheid geboden om ofwel standaard 
groundpins te gebruiken of speciale anti-
trillings-schroefgaten voor ‘screw through’ 
printmontage.                                             •
Lemo Connectors Nederland BV
(023) 206 07 01
www.lemo.com

World of Electronics, stand 9A059

De Everyword Dev Kit is Amazon AVS-
gekwalificeerd en wordt geleverd met inge-
bouwde luidspreker en 6 microfoons, 
inclusief softwarestack en behuizing. Deze 
Development Kit is daarom het perfecte start-
punt voor het toevoegen van spraakbesturing 
aan een applicatie. Hiermee kunnen eigen 
spraakgestuurde producten worden getest 
en gevalideerd met behulp van een geavan-
ceerde spraakoplossing. Zo kan men risico’s 
beperken en ontwikkelingskosten en de time-

Evaluatiekit voor spraaksturing
to-market reduceren. Spraakherkenning is 
mogelijk tot op meer dan 9 meter afstand 
in het verre veld, zelfs in lawaaierige en gal-
mende omgevingen. De interface-opties van 
de interne I.MX 8-hostprocessor maken het 
mogelijk om extra hardware aan te sluiten en 
bieden ondersteuning voor Wifi 802.11 en 
Bluetooth 4.1. Het Everyword-ecosysteem 
ondersteunt ook Google-assistent, Baidu, 
Houndify alsmede de optie om een aangepast 
wekwoord in te stellen.                                   •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

World of Electronics, stand 9B052

Testoplossingen voor 
5G NR Release 17

Bij de implementatie van een volledige reeks 
5G NR Release 17 loopt Rohde & Schwarz 
voorop met zijn krachtige signaalgenerato-
ren en -analyzers. Software-opties voor de 
R&S SMW200A vectorsignaalgenerator en 
de R&S FSW-signaalanalyzers zijn geactu-
aliseerd en voldoen daarmee aan de hoge 
eisen van de nieuwste 5G-specificatie. De 
R&S FSVA3000 signaal- en spectrumana-
lyzer en R&S SMM100A vectorsignaalge-
nerator kunnen ook overweg met 5G NR 
Release 17. Enkele belangrijke functies van 
Release 17 zijn ultrabetrouwbare commu-
nicatie met geringe latentie (URLLC) voor 
industriële IoT, geïntegreerde toegang en 
backhaul (IAB) en netwerk-slicing voor NR. 
Bovendien breidt 3GPP de frequentieonder-
steuning uit tot 71 GHz. Deze uitbreiding 
vereist een aanpassing van de fysieke laag, 
met name de toevoeging van twee nieuwe 
subdraaggolf-afstanden (480 kHz en 960 
kHz), en de ondersteuning van grotere sig-
naalbandbreedtes tot 2 GHz.                      •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

World of Electronics, stand 9B015

 PRODUCTNIEUWS   BEURS WoTS 2022

https://www.murrelektronik.nl/nl/
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Onafhankelijk AGV-geleidingssysteem
Traffic Control Systeem met App-besturing

Bij het flexibeler maken van productieprocessen o.a. voor 
het inspelen op de wensen die horen bij de invoer van 
Industrie 4.0, spelen automatisch geleide transportsystemen 
een belangrijke rol. Hoe coördineert u uw AGV’s? 
Zelfrijdende transportsystemen worden grotendeels aange-
stuurd via het eigen systeem van de betreffende fabrikant 
of individuele oplossingen. Sigmatek introduceert een fabri-
kantonafhankelijk AGV-besturingssysteem, dat niet alleen 
eenvoudig maar ook in heel veel automatiseringsoplossin-
gen kan worden geïntegreerd. Ook kan het natuurlijk onaf-
hankelijk daarvan gebruikt worden. Het gaat hier dus om 
een softwareproduct dat alles bestuurt en regelt, bijhoudt 
waar welke AGV is en wat voor taak hij heeft. Voor de hard-
ware kan elke AGV ingezet worden, dus ook die niet van 
Sigmatek zijn.

De schakel in de keten
De TCS-software dient als tussenniveau tussen de voertui-
gen zelf en de systemen voor voorraad- en magazijnbeheer, 
waaruit TCS de relevante transportorders verkrijgt. Net als 
een taxi-coördinator stuurt het begeleidingssysteem een 
beschikbaar voertuig naar het ophaalpunt en vervolgens 
naar het afleveradres. Het systeem ontvangt de transport-
opdracht voor de individuele voertuigen en verzorgt de rou-
teplanning. Als er geen voorraadbeheersysteem is, kunnen 
transporttaken rechtstreeks in de TCS worden aangemaakt. 
Bij het rijden van de AGV houdt het systeem rekening met 
alle mogelijke routes: eenrichtingsverkeer, permanente of 
tijdelijke obstakels, evenals door de gebruiker gedefinieerde 
beperkingen.
De software beschikt over een grafische systeemeditor 
(afbeelding 1). Hierin wordt de exacte plattegrond vastge-
legd met alle vaste objecten in de ruimte. Dit dient als basis 
voor de intelligente reislogica voor het plannen van de meest 
efficiënte routes. De software is daarbij zo ingericht dat uit-
breidingen eenvoudig zijn toe te voegen. 
Door de integratie van SLAM-systemen is de inbedrijfstel-
ling snel uit te voeren en gaat hij flexibel om met sys-
teemaanpassing. Voordat het geheel aan het werk gaat, kan 
een simulatie uitgevoerd worden met de geïntegreerde vloot-
simulator. Real-time of timelapse simulaties zijn mogelijk. 
Zelfs versneld het transportsysteem simuleren is mogelijk. 
Zoals al gezegd heeft de software een flexibele data-interface 
en kan overweg met de open standaardprotocollen zoals 
VDA 5050, MQTT, JSON, UDP, TCP/IP etc. Tevens is 
externe toegang vanaf elke locatie mogelijk. Via uw smart-
phone of tablet is vanaf de werkvloer informatie op te vra-
gen of nieuwe gegevens in te voeren. Tenslotte heeft de 
software diverse informatieve analysetools zoals grafische 

Automatisch geleide voertuigen (AGV) spelen 

een sleutelrol bij het flexibeler maken van 

productieprocessen. Onder de naam TCS 

(Traffic Control System) brengt Sigmatek 

een voertuigfabrikantonafhankelijk AGV-

besturingssysteem op de markt dat met open 

standaardprotocollen zoals VDA 5050, MQTT, 

JSON, UDP en TC/IP overal verbinding kan 

maken.

heatmaps en uitgebreide statistische data-analyse (afbeelding 
2). De efficiëntie van AGV’s is hiermee in één oogopslag te 
bekijken.

De norm
De norm VDA 5050 is een gestandaardiseerde interface voor 
communicatie tussen AGV’s en mastercontrollers, gedefini-
eerd door de Duitse Automotive Industry Association (VDA) 
en de Association for Materials Handling and Intra Logistics 
binnen de German Engineering Association (VDMA). Dit 
maakt voor het eerst de integratie van AGV’s van verschillende 
fabrikanten in een geleidingssysteem mogelijk. Sigmatek is al 
jaren een begrip in de AGV-markt. Sigmatek -systemen wer-
ken immers als boordcomputers in de voertuigen van verschil-
lende Europese AGV-fabrikanten. 

Simpele hardware-integratie
Bij het configureren van een AGV-geleidingssysteem hoort ook 
het integreren van de apparaten. Eenvoudige dingen, zoals ver-
keerslichten of slagbomen, kunnen snel en comfortabel worden 
toegevoegd en geconfigureerd. Om complexe knooppunttypen, 
zoals roldeuren of liften, te integreren, worden vooraf gedefi-
nieerde interface-routines voor eenvoudige hardware-integratie 
geleverd in de programmabibliotheek. De fysieke hardware-ver-
binding voor de omringende besturings- of automatiseringssyste-
men, evenals ERP- of magazijnbeheersystemen, wordt gemaakt 
via de MQTT-interface of via een HTTP Representational 
State Transfer (REST) Application Programing Interface (API). 
Voor integratie in de Sigmatek-softwaresuite LASAL biedt 
Sigmatek TCS een eigen bibliotheek, wat het in kaart bren-
gen van hardware bijzonder eenvoudig maakt. Gebruikers van 
andere systemen koppelen de signaalbenamingen van Sigmatek 
TCS aan de gebruikte hardware via de interfacedocumentatie 
in het betreffende engineeringsysteem. Het WLAN is ook via 
mapping geïntegreerd met het toegewezen communicatietype, 

afhankelijk van het gebruikte type voertuig. Sommige fabrikan-
ten gebruiken bijvoorbeeld UDP-protocollen, terwijl de VDA 
5050 MQTT specificeert.

Simulatie en visualisatie
In Sigmatek TCS wordt de simulatie tot 720 keer sneller uit-
gevoerd dan het echte proces. Zo kan een hele dag in twee 
minuten in kaart worden gebracht. Problemen zoals opstop-
pingen of vertragingen doordat voertuigen niet beschikbaar 
zijn, kunnen zo voorkomen worden. Soms kan het heel veel 
schelen als de volgorde van orders voor de AGV’s aangepast 
worden. Snelle kleine bezorgingen kunnen bijvoorbeeld beter 
voor het transport van een groot object uitgevoerd worden dat 
de volle breedte van de rijwegen in beslag neemt waardoor 
inhalen niet mogelijk is.
De visualisatie zorgt ook voor veiligheid tijdens actief bedrijf. 
De voertuigbewegingen worden daarbij permanent in real-
time weergegeven met alle statusinformatie. Locatie, bewe-
gingsrichting en snelheid, evenals de batterijstatus van de 
afzonderlijke voertuigen worden weergegeven op de 2D-kaart. 
Met warmtekaarten die op het plan zijn geplaatst, kunnen 
conclusies worden getrokken met betrekking tot congestie en 
andere verkeersomstandigheden. Een analysemodule meldt 
onmiddellijk alle fouten en alarmen en maakt probleemoplos-
sing mogelijk.                                                                          •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, artikel 
‘Onafhankelijk AGV-geleidingssysteem’ 

www.sigmatek-automation.com

SigmaControl B.V.

World of Automation- Factory Automation, 
stand 11D080

 INDUSTIËTRIËLE AUTOMATISERING

De grafische weergave van de werkvloer is één van de 
belangrijkste interfaces van de software.

De status van alle AGV’s kan realetime kan bekeken worden.

  BEURS WoTS 2022
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IO-Link devices zijn tegenwoordig alomte-
genwoordig in machines en installaties. Met 
ASi-5 en het uitgebreide portfolio van ASi-5-
modules met geïntegreerde IO-Link master 
kunnen de gegevens van intelligente devices 
eenvoudig, flexibel en kosteneffectief in auto-
matiseringsprocessen worden geïntegreerd. De 
nieuwste toevoeging aan het assortiment ASi-
5-modules met geïntegreerde IO-Link mas-
ter is de BWU4386 met 8 IO-Link klasse-A 
master-poorten en IP67-beschermingsgraad. 
De IO-Link-poorten voor het aansluiten van 
de devices zijn uitgevoerd als 5-polige M12-
bussen, met een extra I/O-signaal beschikbaar 
op pin 2. Met zijn 8 IO-Link master-poorten 
is de BWU4386 niet alleen een kosteneffi-
ciënt alternatief voor vergelijkbare Ethernet-

gebaseerde veldbusmodules, maar biedt hij ook 
een aantal andere voordelen. De modules kunnen 
namelijk precies daar worden aangesloten waar ze 
nodig zijn, zonder switches of voorgeconfectio-
neerde kabels. Op deze manier kunnen meer dan 
60 ASi-modules met elk maximaal 8 IO-Link devi-
ces worden aangesloten op een ASi-5/ASi-3 gate-
way. De inbedrijfstelling en parametrering van de 
aangesloten devices kan comfortabel via software-
suites worden gerealiseerd.                                      •
Bihl+Wiedemann GmbH
(06) 1120 5133
www.bihl-wiedemann.de

World of Automation -
Factory Automation, stand 11E067

ASi-5 module met acht IO-Link master-poortenOptische 
spectrumanalyzer

Om te voldoen aan de marktvraag naar een 
instrument dat een breed scala aan golfleng-
ten kan meten, heeft Yokogawa twee nieuwe 
optische spectrumanalyzers (OSA’s) geïntro-
duceerd ten behoeve van de ontwikkeling 
en productie van optische producten. De 
AQ6375E en AQ6376E zijn de enige rooster-
spectrometers die SWIR (Short-Wavelength 
InfraRed) bij meer dan 2 μm en MWIR 
(Mid-Wavelength InfraRed) bij meer dan 
3 μm bestrijken met optische prestaties van 
wereldklasse. De nieuwe OSA’s zijn leverbaar 
in vier versies. De AQ6375E Standard heeft 
een golflengtebereik van 1200...2400 nm; de 
AQ6375E Extended Wavelength-versie heeft 
een golflengtebereik van 1000...2500 nm; de 
AQ6375E Limited-versie heeft een bereik van 
1200...2400 nm (met geringere resolutie); en 
de AQ6376E Standard heeft een golflengte-
bereik van 1500...3400 nm. De mogelijkheid 
om verschillende golflengtebereiken te kiezen, 
geeft ontwikkelaars meer flexibiliteit om de 
OSA’s in een breed scala aan toepassingen toe 
te passen.                                                          •
Yokogawa Europe Solutions BV
(088) 464 14 29
www.tmi.yokogawa.com/bx

World of Automation -
Process Automation, stand 8A064

BeagleBone AI-64 
SBC beschikbaar
De BeagleBone AI-64 SBC is de eerste 64-bits 
open-hardware single-board computer die is 
ontworpen voor het bouwen van prestatie-
geoptimaliseerde embedded applicaties en 
biedt ontwikkelaars een compleet systeem 
voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine 
learning. De BeagleBone AI-64 SBC biedt 
het gemak en de uitbreidbaarheid van het 
BeagleBone-platform met alle ingebouwde 
randapparatuur die nodig is om te beginnen 
met leren en met het bouwen van applicaties. 
De bekende BeagleBone-headers bieden toon-
aangevende uitbreidingsmogelijkheden met 
honderden open-source hardwarevoorbeelden 
en tientallen direct verkrijgbare kant-en-klare 
embedded uitbreidingsopties. Een eenvoudige 
webbrowser, voeding en netwerkverbinding 
zijn alles wat nodig is om prestatie-geoptima-
liseerde embedded applicaties te bouwen.       •
Farnell
(030) 241 73 73
http://nl.farnell.com

World of Electronics, stand 9C018
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Onafhankelijk AGV-geleidingssysteem
Traffic Control Systeem met App-besturing

https://www.murrelektronik.nl/nl/
https://www.schurter.com/en
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De Han 34 HPR EasyCon van Harting is de 
nieuwe oplossing voor grote stromen in zware 
omgevingen. Deze connector biedt een hoge 
vermogensdichtheid, waardoor hij bijzonder 
geschikt is voor gebruik in spoorwegvoer-
tuigen. De Han 34 HPR-behuizingen en 
bevestigingsframes zijn zodanig ontworpen 
dat er vier 650A-contacten naast elkaar in één 
enkele interface kunnen worden geplaatst. 
Twaalf individuele Han-Modular modules 
kunnen worden ingevoegd in plaats van de 
hogestroom-contacten van 650 A. De serie 
biedt meer dan honderd verschillende inzet-
stukken voor de transmissie van energie, sig-
nalen en data, waardoor talloze combinaties 
mogelijk zijn. Intelligente modules in het 
smart Han-assortiment maken het aanbod 
compleet: de ID-module geeft spoorwegcom-
ponenten een identiteit die door netwerken 
opgeroepen kan worden. Daarnaast kunnen 
netwerken worden uitgebreid door de nieuwe 
4-poort Ethernetswitch US4 te integreren, 
die weinig plaats in beslag neemt.                 •
Harting BV
(073) 641 04 04
www.hartingbv.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11C009

Connector voor 
spoorwegtoepassingenHij is intuïtief, zelfkalibrerend en precies, en 

print barcodes en kleine lettertypes op labels 
tot minimaal 5,08 mm. Hij heeft een ste-
vige metalen frameconstructie en is geschikt 
voor het printen van grote aantallen labels en 
uiteenlopende labeltoepassingen waaronder 
elektronica- en productidentificatie, identifi-
catie van draden en panelen, laboratoriumi-
dentificatie en veiligheids- en site-identifica-
tie. Met de BradyPrinter i5300 Industriële 
labelprinter gaat alles gemakkelijk. Aangezien 
instellen en laden slechts enkele seconden in 

beslag neemt, is hij snel printklaar. De prin-
ter is ontworpen met het oog op efficiëntie: 
geen instelling, geen aanpassingen en geen 
verspilling. Men kan profiteren van tijdbespa-

Industriële labelprinter
rende kenmerken zoals een printwachtrij en 
een onderbrekingsfunctie. Plus de mogelijk-
heid om nauwkeurig te printen op 75 soorten 
materialen en meer dan 1300 labels. Labels 
op maat zijn ook mogelijk.                            •
Brady
+32 52 457 811
www.nl.bradyeurope.com

World of Automation – 
Process Automation, stand 8B002

De Smart Display RS485 TFT-serie van 
Winstar is gedefinieerd als een slave-apparaat 
dat wordt bestuurd door een master via RS485 
om content op het scherm weer te geven 
en aanraak-gegevens terug te sturen via het 
Modbus-protocol. De slimme display is een 
gebruiksvriendelijk product waarmee men snel 
en kosteneffectief projecten kan ontwikkelen. 
Het Winstar RS485 Smart Display onder-
steunt single-master (HOST) platforms, zoals 
een computer (met USB2/RS485-dongle), 

MCU en Raspberry Pi. Winstar ontwik-
kelde een Windows-app voor het ontwerp 
van de Smart Display GUI. Met de Winstar 
GUI-buildersoftware kunnen gebruikers hun 

Slimme displays
GUI-ontwerp van tevoren simuleren via de 
drag&drop Widget-preview functie; gebrui-
kers kunnen zo hun ideale GUI creëren. De 
Winstar GUI-builder software ondersteunt 
alleen Windows-systemen.                               •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24
www.nijkerk-ne.com

World of Electronics, stand 9B040

Zou het niet mooi zijn wanneer men een IoT-applicatie kon bouwen 
waarvoor geen externe voeding nodig is, maar bijvoorbeeld een PV-cel 
voor de energievoorziening kan worden gebruikt? 

Zuinige IoT-systemen met ERF1002

Bluetooth 5.0 SoC 
De ERF1002 van Summit Electronics is daarvoor 
uitermate goed geschikt; de Bluetooth 5.0 SoC op de 
module heeft een stroomverbruik dat minstens 2,5x 
lager is dan de andere spelers in de markt. Met een 
gemiddeld stroomverbruik van 7,5 μA en een krach-
tige Arm Cortex M0, kan een sensor node en/of een 
endpoint worden gerealiseerd met specificaties die 
een belangrijk verschil maken in een IoT-platform. 

Energy harvesting-oplossing
Wanneer de ERF1002 met bijvoorbeeld de 
NH2D0245 van Nowi wordt gecombineerd, kan de 
applicatie makkelijk worden omgetoverd tot een door 
een zonnecel gevoede energy harvesting-oplossing 
met zeer zuinige Bluetooth LE, waarbij een Powercap 
wordt opgeladen voor de momenten dat er weinig 
licht is en er toch communicatie moet plaats vinden.

Wake-up receiver
Dankzij de unieke wake-up receiver blijft een ‘luis-
terfunctie’ ingeschakeld tijdens de slaapmodus; 
desondanks wordt het stroomverbruik dan geredu-

ceerd tot zo’n 850 nA. Dat betekent dat de module het 
RF-netwerk blijft afluisteren voor pakketten die alleen 
voor hem bestemd zijn.

Specificaties
De specificaties van dit Summit IoT-product zijn indruk-
wekkend, met 1 MB Flash, 128 KB RAM en 256 KB 
ROM, waarbij de complete IoT-applicatie op de module 
zelf kan draaien, waarmee dan weer op kosten en stroom-
verbruik gespaard kan worden. Verder heeft de module 
een 10-bit ADC en ondersteunt deze een groot aantal aan 
industriële bussen, waaronder SPI, I2C, UART, audio 
(PDM) en een programmeerbare PWM-uitgang. Door 
de compacte afmetingen (14 x 8 x 2 mm) is de ERF1002 
bruikbaar in allerlei soorten applicaties.

Ontwikkelkit
Ten behoeve van een snelle ontwikkeling is er een goede 

ontwikkelkit beschikbaar. Hiermee kan de ERF1002 op 
eenvoudige wijze worden geëvalueerd via een debugging-
poort en is het mogelijk om hem via een andere USB-
poort aan te sturen met AT-commando’s. Ook is een SDK 
beschikbaar wanneer de applicatie in zijn geheel op de 
module moet draaien, waardoor een extra microcontroller 
kan worden uitgespaard.

Meer informatie
TOP-electronics nodigt gebruikers van harte uit om 
van gedachten te wisselen over hoe de ERF1002 in IoT-
applicaties kan worden toegepast.                                      •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.TOP-electronics.com

World of Electronics, stand 9B052

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

Ontwikkelkit met ERF1002.

https://www.smd-tec.be


http://fortop.nl
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Tijdens de WoTS is er zoals gebruikelijk weer een uitgebreid seminarprogramma. De lezingen richten zich op 

kennisoverdracht en onderlinge interactie. Het programma wordt verzorgd door de deelnemende exposanten. Op de site 

van de WoTS vindt u een overzicht van de seminars per wereld. Een greep uit dit uitgebreide programma treft u hier aan. 

Voor de rest, ga naar https://fhi.nl/wots/seminars/.

Hoe gaan we met vernieuwingen en actuele uitdagingen 
om; dat is het motto van dit seminar dat gehouden wordt 
op 27 september van 13.00 tot 15.50 uur. De focus wordt 
gelegd op ‘next level’-verbeteringen in gebruikersgemak, 
energie, flexibiliteit en de inzet van multifunctionele vak-
kennis. Het programma bestaat uit de volgende lezingen:

•  Een nieuwe kijk op verduurzaming van elektromoto-
ren

Efficiency is een hot item, maar voor duurzaamheid moet 
je ook kijken naar de levensduur van elektromotoren. Denk 
hierbij aan het voorkomen van roest door het gebruik van 
veilige coatings.

Jan Bakker (Kolmer Elektromotoren) zal het dan ook voor-
namelijk gaan hebben over het zuinig omgaan met delfstof-
fen.

• Waarom voor een elektrische actuator kiezen?
Actuatoren zijn er in vele soorten, vormen en maten. In dit 
seminar focust Henk Lafeber (Linak) zich op elektrische 
actuatoren en vergelijkt ze met andere soorten. Zijn doel is 
u meer kennis te geven over de werking, installatie, bestu-
ringen en duurzaamheid van elektrische actuatoren.

• Hybride Power systemen
Voor hybride aandrijvingen zijn koppelingssystemen nodig 

om tussen de aandrijvingen te schakelen. Eric Peeters 
(Bakker & Co) gaat het hebben over de verschillende sys-
temen van flexibele koppelingen voor een vermogensbereik 
van ongeveer 50 kW tot 800 kW.

•  Efficiënt machines bouwen met een korte time-to-
market

Hoe sneller een machine ontwikkeld is, hoe prettiger dat 
voor iedereen is.  Arjen Schutte (itsme) geeft u in deze 
lezing een aantal oplossingen om de tijd te vriend te hou-
den. De route van ontwerp, engineering, werkvoorberei-
ding en bouwen naar de uiteindelijke aflevering van de 
machine wil je immers zo efficiënt mogelijk inrichten. 

•  Een platform dat zich onderscheidt in openheid en 
functionaliteit

Bij Bosch Rexroth zijn ze al langer overtuigd van de meer-
waarde van ctrlX AUTOMATION. Maar het gaat er 
natuurlijk om dat de gebruikers van het modulaire bestu-
ringsplatform dat zijn. Een van die gebruikers is robotau-
tomatiseringsbedrijf Robot ART, dat voor een standaard 
palletiseringssysteem zocht naar een modern PLC met 
Rest API. Tijdens deze lezing vertellen Willem van Dam 
(Robot ART) en Werner Knapen (Bosch Rexroth) alles 
over het project, de samenwerking en de toekomstplan-
nen.

WoTS Seminars 2022
Meer dan 25 seminars in vier dagen

Innovaties in de aandrijftechniek

In de lezing van Jan Bakker (Kolmer Elektromotoren) zal hij het gaan hebben over verduurzaming van elektromotoren.

 BEURSNIEUWS



Binnen de industrie is het inmiddels dagelijkse kost om de 
digitale veiligheid op orde te brengen en te houden. Op 29 
september wordt daarom van 13.00 tot 16.00 een lezingen-
programma gehouden over cyber security in de industrie. 
Het seminar behandelt concrete cases uit de praktijk, maar 
biedt ook oplossingen om industriële processen en fabrie-
ken beter weerbaar te maken. Het programma omvat de vol-
gende lezingen:

•   De cyberdreiging is reëel
Halverwege vorig jaar werd Hoppenbrouwers getroffen door 
een wereldwijde ransomware-aanval. In deze presentatie 
vertelt Dick Klaassen openlijk over de aanval en de nasleep 
ervan. Hij zal zich vooral concentreren op de vraag wat hun 
partners ervan kunnen leren. De impact is voor ieder bedrijf 
groot. Welke maatregelen werden direct en daarna genomen?

•  Verhoging van de volwassenheid van OT Cybersecurity 
met behulp van een op risico’s gebaseerde benadering

Actemium heeft drie smelterijen van Nyrstar ondersteund 
met een Cybersecurity Risk Assessment (zie afbeelding). Het 
doel was het bepalen van de volwassenheid van het systeem 
en het identificeren van mogelijke risico’s. Deze presentatie 
van Morne Bester (Nyrstar) en Rick Booij (Actemium) zal 
zich richten op de gekozen aanpak, de uitdagingen die ze 
onderweg tegenkwamen en de voordelen van een op risico 
gebaseerde aanpak.

•  Digitaliseren zonder cyberdreigingen: een stappenplan 
voor veilige industriële communicatie

In deze presentatie van Kurt van Buul (HMS Networks) leer 
je over actuele beveiligingsniveaus van OT en de status van 
industriële netwerken. Ook presenteert hij een aantal bouw-

stenen voor een veilige fabrieksvloer en de operationele voor-
delen van IIoT integratie.

•  Waarmee moet ik rekening houden wanneer een PLC 
moet voldoen aan IEC 62443-4-2?

Sjoerd Hakstege – van Eekhout (PhoenixContact) zal u laten 
zien waar u rekening mee moet houden wanneer een PLC 
moet voldoen aan de IEC 62443-4-2.

•  Hoe beveilig ik mijn OT devices, wanneer deze moeten 
communiceren met het IT-domein?

Denk hierbij aan de cloud omgeving, remote access, etcetera. 

In deze lezing van Diederick Nab (WAGO Nederland) geeft 
hij u inzicht hoe IoT-communicatie kan worden beveiligd en 
welke normen hierbij kunnen helpen.

•  Certificeren voor compliance in de keten
In de nieuwe Europese NIS2-richtlijn wordt het aantal 
meldingsplichtige organisaties aangaande cybersecurity ver-
hoogd naar ongeveer tienduizend bedrijven. De leveranciers-
keten wordt hierbij nadrukkelijk in meegenomen. Bas van 
Hertom zal u laten zien hoe TÜV Nederland kan helpen 
duidelijkheid te krijgen in deze ontwikkelingen.

In een continu veranderende wereld kan de Test & Meetruimte niet achterblijven. Dit semi-
nar dat gehouden wordt op 28 september van 13.00 tot 17.00 neemt u mee in de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van Test & Measurement in de ontwerp/ontwikkelfase. Van de 
zes lezingen waren er half augustus al vier bekend, namelijk de volgende:

•  Early supplier involvement: how and when to decide about the test strategy
Bestaat er een ‘beste teststrategie’? Volgens Steven Van Hout, testengineer bij VDL TBP 
Electronics, wel. Het ‘geheim’ is volgens hem een zo vroeg mogelijke betrokkenheid bij 
het ontwerp van een nieuw product, het liefst nog voordat de eerste schetsen zijn gemaakt. 
Tijdens dit seminar doet Van Hout zijn werkwijze uit de doeken en onthult hij stap-voor-stap 
de werkwijze van deze effectieve teststrategie.

•  New systems and challenges for power electronic components testing
Nieuwe componenten zoals gallium-nitride- of silicium-carbide- halfgeleiders vragen nieuwe 
kwalificatietesten en meetopstellingen. In deze presentatie geeft Kees Revenberg (Eurofins | 
Maser) een overzicht van de diverse componenten en hun specifieke testvragen, de bestaande 
en toekomstige meettechnieken, uitdagingen voor de test engineers en enkele praktijkresul-
taten.

•  See the World in a New Way by Thermal Imaging
Traditionele optische inspectiemethoden zijn vaak onvoldoende voor het identificeren van 
fouten op een PCB. Hotspots kunnen immers alleen gevisualiseerd worden met een thermi-
sche camera. Met voldoende kennis van het thermische veld kunnen fabricagefouten vroeg 
in het ontwerpproces worden ontdekt. In dit seminar gaat Marcel Wiechmann (Hikmicro 
namensTooltronics) in op het inspecteren van PCB’s via warmtebeelden.

•  New EMC requirements for lighting equipment
Het testen van het EMC-gedrag van LED-lampen is de uitdagingen waarover deze lezing 
van Adnan Moosabhoy (EMC Partner namens Rimarck) gaat. Daarbij is er een verschil bij 
het testen van LED-lampen voor straatverlichting met hogere piektestniveaus en lampen die 
moeten voldoen aan eerdere IEC-vereisten. Met meer dan 25 jaar ervaring in pulstechnologie 
en toonaangevende fabrikanten van indirecte bliksem-, componenten-, isolatie- en immuni-
teitstestapparaten, wordt dit een lezing die meer dan de moeite waard is.

•  En meer
En verder zijn er nog drie lezingen van C.N. Rood, Acal BFI en ETS-Lindgren namens Accelonix 
waarover half augustus nog niet veel bekend was. Meer hierover op de site van de WoTS.

Challenges of Test & Measurement in the future

De aanpak die Actemium gebruikt is de ISA/IEC-62443 (voorheen ISA-99) standaard, die specifiek is geschreven voor de 
industrie.

Industrial Cyber Security

De nieuwe componenten vragen om nieuwe testmethodes. Kees Revenberg (Eurofins | Maser) vertelt daarover.
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Tijdens dit seminar dat gehouden wordt op 30 september 
van 09.00 tot 12.30 uur wordt u bijgepraat over de moge-
lijkheden en uitdagingen bij het ontwikkelen van aansturin-
gen en interfaces die concreet toepasbaar zijn in de industrie. 
De volgende zes lezingen staan op het programma:

•  User interfaces: Communiceren met je gebruiker
Voor een optimale keuze van de interface moet de consu-
ment een centrale rol krijgen. In dit seminar licht Yassin 
Chakkar (Comate) toe hoe hij ervoor zorgt dat de juiste 
keuze gemaakt wordt. Dit doet hij aan de hand van enkele 
concrete voorbeelden zoals de Cupple ijsmachine en de 
Ngrave crypto wallet.

•  Welke user interface technieken pas ik toe in mijn toe-
passing?

Voor elke toepassing is er een passende user interface tech-
niek, maar wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende 
technieken en welke techniek kun je het beste toepassen in 
bepaalde omstandigheden? Johan Vonk (Betronic) gaat het u 
allemaal vertellen.

•  Het stroomlijnen van front-end development naar 
back-end development

De presentatie, van Gilles Hendrikx (Logic Technology), zal 
gaan over het stroomlijnen van de interactie tussen front-end 
developer en de backend-developer. Waar voorheen iedere 
wijziging aan het front-end leidde tot frustratie bij de bac-
kend-developer, zijn er tegenwoordig tools met een parallelle 
workflow zodat designers zonder enige codekennis goede 
GUI’s kunnen ontwikkelen. 

•  Bescherming is essentieel
Bescherming kent vele facetten en betekenissen. Harms 
Jansen (Phoenix Mecano) gaat met u kijken naar vier aspec-

ten die van belang zijn bij de ontwikkeling van uw GUI. 
Deze onderwerpen zijn: 
De bescherming van de apparatuur tegen de invloeden van 
buiten, bescherming voor de operator, EMC en of het bedie-
ningspaneel geen hinder vormt bij calamiteiten.

•  Oplossingen voor toepassingen met hoogste EMC-eisen
Touchscreen-producten moeten voldoen aan de EMC-
normen. Deze eisen verschillen per productgroep. Zo is voor 
bijvoorbeeld medische apparatuur, vanwege de veiligheid, een 
hogere immuniteit vereist. Paul Berning (Schurter Electronics) 
zal u bijpraten wat dit voor een touchscreen betekent.

•  Hoe denk je als een gebruiker en in welke stappen van 
het designproces kom je UX en UI tegen?

Aan de hand van use-cases worden verschillende stappen in 
het ontwerpproces behandeld. Daarbij wordt gekeken wan-
neer UI en UX in het ontwerpproces aan bod komen en hoe 
daar op ingespeeld moet worden. Jeroen op ten Berg (GBO 
Innovation Makers) vertelt u hier meer over.                       •

Voor meer informatie over de WoTS en alle seminars,
www.wots.nl

User Interface Design

Het nieuwe PCAP-aanraakscherm van Shurter is ontwikkeld voor een veilige dagelijkse werking in buitentoepassingen.
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Bezoek de Rimarck stand tijdens de WoTS en maak 
kennis met fabrikanten EMC Partner, Frankonia en 
Emzer. Laat u informeren over  nieuwe EMC 
ontwikkelingen of adviseren over de standaarden 
en de bijhorende generatoren. Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor RF afgeschermde ruimtes of 
een Anechoïsche kamer? Ook daarvoor kunt u 
direct met de fabrikant in gesprek op de stand 
van Rimarck. Daarnaast zal Emzer tot en met 
donderdag haar geavanceerde instrument voor 
EMI metingen, de Emscope, aan u demonstreren. 
De Emscope is nieuw op de markt en de eerste 
Dual FFT-gebaseerde Modal EMI ontvanger.

Internationale fabrikanten bij 
Rimarck tijdens de WoTS

Check onze WoTS agenda op www.rimarck.com/news

We zien u graag op onze stand bij de WoTS! 

https://rimarck.com/news
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Warmtebeeldcamera’s leveren belangrijke 
informatie voor gebouwinspecties en voor 
onderhoud, service en reparatie van machi-
nes en systemen. Aan de hand hiervan zijn 
eventuele thermische problemen in een 
vroeg stadium te detecteren en kan schade 
worden voorkomen. De warmtebeeldca-
mera WB-500 van Voltcraft is een apparaat 
van professionele kwaliteit met uitgebreide 
voorzieningen voor preventief onderhoud 
binnen de industrie en voor gebouwana-
lyse. De WB-500 maakt dankzij de hoge 
beeldverversingssnelheid van 50 Hz ook 
heldere en duidelijke foto’s van bewegende 
onderdelen. Op deze manier is het moge-
lijk om tijdens bedrijf kritische processen 
te detecteren. De WB-500 kan ook vanaf 
grote afstand gedetailleerde foto’s maken 
van grote objecten. Dit is vooral gunstig bij 

de inspectie van gebouwen. 
Goede scherpte-instelling is 
van cruciaal belang voor de 
kwaliteit van de beelden, 
want de gemeten tempe-
ratuur kan bij onscherpe 

Warmtebeeldcamera voor professionals
warmtebeelden sterk afwijken van de werke-
lijke waarde. Daarom stelt men de WB-500 
handmatig scherp via de IR-lens. Een lase-
rafstandsmeter met een bereik van 0,05 tot 
30 meter ondersteunt gebruikers bij het 
configureren van de warmtebeeldcamera. De 
interpretatie van de veelkleurige IR-beelden 
is niet altijd eenvoudig. Daarom genereert 
de WB-500 fusiebeelden: digitale foto’s van 
het object gecombineerd met de thermische 
weergave. Dit maakt het ook voor de niet-
expert gemakkelijker om details te lokalise-
ren.                                                            • 

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

World of Electronics, stand 9A008

De SupraTEQ TW78 heupzender van 
Tele Radio komt tegemoet aan de toe-
nemende vraag naar een betere interac-
tie bij de bediening van grote machines, 
installaties, hijskranen en voertuigen. De 
SupraTEQ TW78 is speciaal ontwikkeld 
voor de veeleisende mobiele en industriële 
hydraulieksector, waar de grootte van het 
scherm vaak belangrijk is voor het tonen 
van gedetailleerde feedbackinformatie. 
Wanneer er veel functies te bedienen zijn 
bij complexe machinerie, komt het de vei-
ligheid en het gebruiksgemak ten goede als 
de benodigde feedback goed zichtbaar is op 
een kleurenscherm. De SupraTEQ TW78 
beschikt over een 4,3 inch groot kleuren-
display dat vloeiender animaties biedt, met 

minder flikkering dankzij de dubbele buffe-
ring van het grafisch geheugen. De gebruiker 
ervaart het gemak van getekende beelden die 
geen tearing (beeldoverlap) en andere arte-
facten of stotteringen vertonen. Handig 
voor gebruik op donkere locaties is de LED-
verlichting in de grepen van de heupzen-
der. Niet alleen de zender is hiermee goed 
zichtbaar, ook de gebruiker blijft goed in 
beeld. Het frontgedeelte bevat tevens LED-
verlichting die als ‘zaklamp’ dient. De zen-
der werkt binnen de wereldwijd gebruikte 
2,4GHz-frequentieband, is voorzien van 
duplex communicatie, een robuuste behui-
zing en biedt beschermingsgraad IP65. Voor 
de TW78 een brede selectie aan ontvangers 
beschikbaar.                                                 •

Heupzender met groot kleurendisplay

Tele Radio BV
(070) 419 41 20
www.teleradio.nl

World of Motion 
& Drives, 
stand 11B019

Het direct gestuurde JSX-
magneetventiel van SMC 
is bestand tegen vochtige 

omstandigheden en spaart tegelijker ener-
gie. Het magneetventiel biedt een efficiënte 
oplossing in onder meer de voedingsmidde-
lenindustrie en de tuinbouwsector. De JSX-
serie combineert een hoge productiviteit met 
een laag energieverbruik. Het nieuwste mag-
neetventiel van SMC kan worden toegepast 
in vochtige omgevingen, waarbij het in- en 
uitschakelen van perslucht, water of olie 
essentieel is. De JSX is corrosiebestendig, 
omdat de behuizing en spoel van roestvast 
staal zijn en IP67-bescherming bieden. Dit 
leidt tot een langere levensduur, meer effici-
entie en een verbeterde productiviteit. Een 

Zuinig magneetventiel
ander voordeel van het JSX-magneetventiel 
is de hoge spoelkracht bij een gering stroom-
verbruik. Bij het ontwerpen van het ventiel 
is rekening gehouden met flexibiliteit. De 
spoelbehuizing van de JSX kan 360 graden 
worden gedraaid, waardoor de installatietijd 
gereduceerd wordt.                                     •

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

World of Motion & Drives, 
stand 11A040

De KCD-HS-serie CO2-
opnemers bestaat uit robuuste 
en vooral stabiele CO2-
transmitters voor een breed 
toepassingsgebied. Ze zijn 
ontwikkeld voor applicaties 
zoals industrie, tuinbouw, 
broedstoven (incubatoren), 
fruitopslag en koelapplicaties. 
Er zijn twee modellen ver-
krijgbaar: de KCD-HS100 
voor bereiken van 2000 ppm 
tot 10.000 ppm CO2; en de 
KCD-HS300 voor bereiken 
van 2% tot 20% CO2. De 
sensor is ondergebracht in 
een geëloxeerde aluminium 
behuizing en is eenvoudig 

CO2-transmitters voor een breed toepassingsgebied

te installeren; daarnaast is de behuizing van 
de sensor voorzien van een dun teflon filter 
ter bescherming van de optische meetcel. De 
elektronica is hermetisch gescheiden van het 
meetgedeelte zodat bij metingen in agressieve 
omgevingen de elektronica niet kan worden 
aangetast. De sensor is standaard uitgerust met 
een analoge uitgang: 0...10 V of 4...20 mA en 

is daarnaast voorzien van een RS 485 Modbus 
RTU-uitgang.                                                   • 

CaTeC BV
(0174) 272 330, www.catec.nl

World of Automation – 
Process Automation, stand 8B008
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https://ingun.com
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Zenon 11 van COPA-DATA is de nieuw-
ste versie van het intelligente software-
platform voor industriële en energieloca-
ties. De release introduceert de krachtige 
MTP Suite, een baanbrekende tool die 
modulaire productie mogelijk maakt. 
Zenon 11 is nu beschikbaar voor auto-
motive, food and beverage, life sciences 
en energietoepassingen. MTP (Module 
Type Package) beschrijft de paradigma-
verschuiving in engineering om de stan-
daardisatie van machines en communica-
tie te bevorderen. De cross-industry en 
cross-manufacturer MTP-standaard kan 
worden gedefinieerd als het creëren van 
uniforme beschrijvingen van verschil-
lende modules. Dit maakt het mogelijk 
om productielijnen op te splitsen in klei-
nere, verwisselbare secties. Zenon 11 is 
de eerste release van het COPA-DATA-
softwareplatform dat van huis uit de 
Zenon MTP Suite bevat. Dit is bereikt 
door integratie van MTP op de proces-
orkestratielaag (Zenon POL) en inter-
actie met de Zenon Engineering Studio. 
Het resultaat ondersteunt fabrikanten bij 
het modulariseren van hun faciliteiten 
om een flexibelere productie te bereiken. 

Intelligent softwareplatform

In zijn reeks wasbare druktoetsen introduceert 
Würth de WS-TASV druktoets voor oppervlak-
temontage. Deze schakelaar is bijzonder ruim-
tebesparend met een footprint van slechts 4,1 x 
2,8 mm en een hoogte van 1,9 mm. Er zijn drie 
varianten beschikbaar, kleurgecodeerd volgens 
de bedienkracht: 200 gram (zwart), 300 gram 
(wit) en 400 gram (rose). De druktoetsen zijn 
ontworpen voor een werktemperatuurbereik 
van –55 °C tot +125 °C. Druktoetsen van Würth 
worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en 
een lange levensduur. Alle metalen onderdelen 
van de schakelaars worden getest op corrosie-
bestendigheid gedurende een 48 uur durende 
zoutsproeitest. Een polyimidefilm beschermt 
de druktoets onder extreme bedrijfsomstandig-
heden. Hoogwaardige snap-domes van roestvrij 
staal zorgen voor een hoge betrouwbaarheid 

en reduceren wrijving. De nominale stroom 
bedraagt 50 mA en de nominale spanning 32 V. 
De levensduur ligt tussen 100.000 en 200.000 
cycli, afhankelijk van de bedienkracht. De initi-
ele contactweerstand is 100 mΩ en aan het eind 
van de levensduur 2 Ω.                                        •

Würth Elektronik CBT
(0162) 386115, www.we-online.com

World of Electronics, 
stand 9A040

Kleine robuuste SMD-druktoets
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De nieuwe versie beschikt over verbe-
terde technische ergonomie, versterkte 
cyber-beveiligingsmaatregelen en een ver-
hoogd aantal compatibele protocollen.  •

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

World of Automation -
Factory Automation,
stand 11D080                                              

Bij het uitvoeren 
van industriële 
drukka l ib ra t i e s 
moeten engineers 
druk genereren 
voor het testobject 
en de kalibrator. 
Vaak wordt hier een 
handpomp voor 
gebruikt. Als er een 
wat hogere druk 
nodig is, of als er 

grote aantallen kalibraties worden uitgevoerd, 
is dat tijdrovend en intensief werk. Voor onder 
andere deze situaties heeft Beamex de nieuwe 
ePG ontwikkeld: een elektrische drukpomp 
met drukregelaar, een krachtige oplaadbare 
Li-ion accu, een minimum aan knoppen en 
een bereik van –0,85 tot 20 bar. Door de ePG 

Elektrische pomp voor drukkalibraties
te koppelen met een Beamex MC6-kalibrator, 
ontstaat een geautomatiseerd drukkalibratie-
systeem. Indien aangesloten stuurt de MC6 
de noodzakelijke instellingen naar de pomp 
en wordt de kalibratie automatisch uitgevoerd. 
Dit zorgt ervoor dat kalibraties uniform wor-
den uitgevoerd en fouten worden vermeden. 
Engineers die (nog) niet in het bezit zijn van 
een MC6 kunnen de druk van de ePG-pomp 
handmatig instellen. Omdat ook het onder-
houd van de pomp in veel gevallen door de 
engineer kan worden uitgevoerd, is er een 
minimum aan uitvaltijd.                                   •

Batenburg Applied Technologies
(010) 292 87 87, www.batenburg-
appliedtechnologies.nl 

World of Electronics, stand 9C066

De “Extreme”-bedrijfsdivisie van Steute 
breidt de ZS 92S/SR-serie uit. Tot nu toe 
werden deze uiterst robuuste en flexibel 
inzetbare nood-trekkoordschakelaars en 
band-scheefloopschakelaars ondergebracht 
in een behuizing van gegoten aluminium, 
die dankzij meerdere coatings (passive-
ring, grondlaag, poedercoating) bij uitstek 
geschikt is voor gebruik in ongunstige 
omgevingsomstandigheden. Als alterna-
tief kunnen gebruikers nu kiezen voor een 
behuizing van hoogwaardige thermoplas-
tische kunststof, die op het gebied van 
corrosie boven alle twijfel is verheven. 
Schroefverbindingen en verbindingsele-
menten zijn van roestvrij staal. De aan-
sluitmaten die compatibel zijn met andere 
noodstop-trekkoordschakelaars en band-
scheefloopschakelaars op de markt vereen-
voudigen de montage achteraf of de ver-
vanging door de nieuwe serie op bestaande 
(transportband-)systemen. De zeer een-
voudige instelling van de schakelpunten 
voor waarschuwing vooraf en uitschake-
ling in stapjes van 5 graden (van 5° tot 35° 
bij twee schakelinzetstukken) verhoogt de 

flexibiliteit van de ZS 92/SR band-scheef-
loopschakelaar in de praktische toepas-
sing.                                                          • 

forTop automation & 
energycontrol BV
(0522) 466 688, www.4top.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11A039

Noodstop- en band-scheefloopschakelaars 
voor extreme omstandigheden

Om gebruikers een breed scala aan opties te 
bieden, heeft Lovato Electric de Platinum-
serie uitgebreid. De populaire Ø22 mm ver-
chroomde kunststof versie is aangevuld met 
een robuuste, slagvaste Ø22 mm metalen ver-
sie en met een Ø30 mm vlakke metalen versie 
met moderne, aantrekkelijke styling. Dankzij 
de hoge beschermingsklasse en een bedrijfs-
temperatuurbereik van –25 °C tot +70 °C is 

Elegante en robuuste drukknoppen
Platinum ideaal voor gebruik in alle omge-
vingsomstandigheden (zoals in direct zonlicht 
gemonteerde panelen, scheepsinstallaties en 
blootstelling aan frequente hogedruk-was-
cycli). De modulariteit van het systeem, met 
een standaardreeks drukknoppen, contacten, 
LED-elementen en andere accessoires, ver-
eenvoudigt het voorraadbeheer en maakt het 
mogelijk om talloze combinaties te creëren.    •

Calpe Industrial
(0342) 451 544, www.calpe.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11D014

https://thingsway.nl
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Optische karakterherkenning 
als sleutel
Identificeert containernummers op basis van AI

Met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid kan Gate 
OCR elke geschreven tekst of afbeelding detecteren en lezen. 
Alle mogelijke soorten labels en documenten die op een con-
tainer zijn geplaatst, kan het systeem dus scannen en omzet-
ten in veder verwerkbare instructies. Hierbij moet u denken 
aan teksten en codes op containers en de vrachtauto zoals:

• Containernummers
• ISO-codes
• GEVI, UN 
• ADR-labels
• GEVI en ADR matching systeem
• Trailer Nummers en identificatielabels
• Kentekenplaten en meer codes.

Dit door Supplai ontwikkelde compleet nieuwe concept voor 
toegangscontrole, maakt gebruik van hardware van HPS 
Industrial. Het zorgt voor een zelflerende, geautomatiseerde 
toegangscontrole met een hoge nauwkeurigheid en kwaliteit
De snelgroeiende startup Supplai is gespecialiseerd in 
Artificial Intelligence. Met concrete toepassingen verbeteren 
zij bedrijfsprocessen op het gebied van documentenauto-
matisering, datavoorspellingen en computer vision. Bij hun 
computer vision worden algoritmes getraind om in real-time 
elk frame van een videostream te analyseren. Deze real-time 
analyse is ook op Gate OCR toegepast. 

Geheel automatisch
De camera´s die zijn geïnstalleerd op de toegangspoort kun-
nen, met Nvidia Jetsons edge computing, de teksten op con-

Hoe maak je het voor de bewaking van een 

containerterminal gemakkelijk om te bepalen of een 

bepaalde vrachtauto toegang mag krijgen of dat voor 

hem de poort niet open mag gaan. Gate OCR van 

Supplai is een oplossingen gebaseerd op AI (artificiële 

intelligentie) die door optical character recognition 

(OCR) snel en nauwkeurig containernummers 

kan identificeren. Met deze applicatie, die zich 

bij de poorten van een containerterminal, depot, 

reinigingsstation of bulk terminal bevindt, zijn alle 

activiteiten en processen te stroomlijnen.

tainers en ISOtanks aflezen. Het classificatie-algoritme herkent 
en verifieert of de labels kloppen met het GEVI-nummer en 
stuurt de totale gegevens naar een Terminal Operating System 
(TOS). Dat bepaalt of de container voldoet aan de eisen. Als 
alles is goedgekeurd, gaat de slagboom open. Dankzij deze 
toegangscontrole krijgen chauffeurs toegang, zonder dat con-
trole door een persoon nodig is. Tegelijkertijd kan de database 
geraadpleegd worden met alle binnenkomende containers 
waardoor de gebruiker van het systeem alle informatie van de 
container beschikbaar heeft. Daarnaast wordt er ook een korte 
video vastgelegd, als digitale bewijslast voor wet- en regelge-
ving. Ook kan hiermee schade worden aangetoond. 
Voor Gate OCR leverde HPS Industrial een fanless, ruggedi-
zed AI-box PC van Advantech (met Nvidia Jetson module). 
Supplai heeft hier een intuïtief platform op gebouwd. 
Hierop kan de gebruiker alle output van het algoritme bekij-
ken en op die manier controles doen. Op dit platform kan 
de gebruiker heel gemakkelijk zoeken op containernummers 
om iedere container die de toegangspoort is gepasseerd te 
traceren.

Constant innoveren
De OCR-techniek bestond al, maar is door het algoritme van 
Supplai een stuk efficiënter gemaakt. Dankzij de kunstmatige 
intelligentie zijn er niet alleen minder camera’s nodig, maar is 
het systeem ook nog eens accurater, omdat het elk frame van 
iedere videostream analyseert. Het algoritme leert steeds meer 
bij, doordat de data gecorrigeerd wordt. Zo leert het bijvoor-
beeld ook de gegevens op containers te lezen bij slecht weer. 
Een ander bijkomend voordeel is dat deze techniek goedkoper 

is, omdat het gebaseerd is op software in plaats van hardware. 
Ook is het mogelijk om eenvoudig extra detectie toe te voegen 
op basis van de wensen en behoeften van de gebruiker. Hierdoor 
is het product uniek en altijd precies op maat. Daarnaast is het 
schaalbaar en kan het gemakkelijk meebewegen met nieuwe 
ontwikkelingen. Het systeem van Gate OCR kan worden inge-
zet voor nog veel meer dan alleen toegangscontrole en contai-
nercodeherkenning. Een voorbeeld daarvan is schadedetectie. 
Hierbij kunnen beschadigingen aan vrachtwagens of containers 
snel worden opgespoord en verholpen.
Naast het automatisch bewaken van de toegangspoort kan deze 
OCR-oplossingen ook worden ingezet op reachstackers, termi-
naltrekkers, straddle carriers, RTG-kranen en andere infrastruc-
tuur voor logistiek en transport (afbeelding 2). Ook hier neemt 
de nauwkeurigheid toe om zo de efficiëntie te verbeteren.

En meer
Gate OCR is voorzien van de modernste portaalcamera’s met 
ultra moderne verlichting om de kwaliteit te verbeteren en 
de flexibiliteit te vergroten. De software wordt voortdurend 
bijgewerkt om maximale integratie met verschillende poort-, 
ERP- en TOS-systemen te garanderen. Het systeem is modu-
lair, schaalbaar, en volledig inzetbaar op een breed scala aan 
voertuigen. Ook koppelt het automatisch ADR-labels aan 
UN/GEVI-nummers. Door de specifieke primaire en secun-
daire gevaren van de materialen in een verpakking met gevaar-
lijke goederen te detecteren, vermindert het risico op ongeval-
len en gevaarlijke situaties. Ook beschikt het systeem over een 
eigen clouddashboard. 

Rail OCR
Naast het systeem voor poortbewaking, is er ook een vergelijk-
baar systeem dat toegepast kan worden binnen de spoorwegen 
(afbeelding 2). Ook hier worden teksten en labels op wagons 
en containers automatisch gelezen waarmee de software verder 
kan werken richting allerhande systemen die voor de logistieke 
afhandeling nodig zijn.                                                           •
Voor meer informatie ga naar www.etotaal.nl/achter-
grond, artikel ´Optische karakterherkenning als sleutel´

www.supplai.nl of www.hpsindustrial.nl

HPS Industrial bv

World of Automation- Factory Automation, 
stand 11F040

Op alle voertuigen die containers ver-
plaatsen kan de software gebruikt worden. Ook voor het spoor is er een OCR-systeem beschikbaar.
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Voorgeassembleerde, geteste kabels met aange-
goten connectoren in het gestandaardiseerde 
M12-segment stellen klanten in de industriële 
automatisering in staat hun installatietijd te 
bekorten en fouten te voorkomen. Verplichte 
nationale en internationale standaarden 
garanderen dat producten snel en gemakke-
lijk kunnen worden vervangen. Ronde M12-
connectoren zijn basiscomponenten in de 
automatiseringstechnologie. Deze zijn tegen-
woordig onmisbaar voor het aansluiten van 
sensoren, actuatoren en andere componenten 
in het veld, zowel voor signaal- en dataover-
dracht als voor het voeden van apparaten. M12-
connectoren zijn geschikt voor verschillende 
industriële netwerken zoals CAN, Profibus of 

Profinet, afhankelijk van de codering. Binder’s 
portfolio van ready-to-connect-kabels in het 
M12-segment omvat een groot aantal connec-
tortypes met verschillende coderingen. Ze zijn 
uitgevoerd met 3 tot 12 pinnen, in rechte en 
haakse uitvoering, met aangegoten connector 
aan één of beide uiteinden en zijn verkrijgbaar 
met verschillende kabelkwaliteiten. Naast het 
M12-formaat levert Binder ook ready-to-con-
nect-producten voor bijvoorbeeld de kleinere, 
ook gestandaardiseerde, M8-vormfactor.          •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl

World of Electronics, stand 9C043

Voorgeassembleerde M12-connectoren

Betrouwbare 
optische 
verbindingen

Hoge datasnelheden en snelle, storingsvrije 
overdracht worden steeds vaker standaardver-
eisten voor connectoren. Connectoren zijn 
inderdaad de cruciale interface als het gaat 
om het garanderen van betrouwbare trans-
missies. ODU Fiber Optic-technologieën 
zorgen voor de hoge kwaliteit en stabiliteit 
die nodig is voor optische verbindingen. 
De Expanded Beam-technologie biedt een 
oplossing voor ruwe omgevingen. Het assor-
timent omvat betrouwbare contact-techno-
logie met laag invoegverlies voor maximaal 
1.000 steekcycli. Voor korte transmissie-
afstanden biedt ODU bovendien POF-
oplossingen (Polymer Optical Fiber) voor 
kostenefficiënte optische verbindingen. De 
Expanded Beam Performance-technologie 
is een geavanceerde glasvezeloplossing. Deze 
biedt hoogwaardige transmissie-eigenschap-
pen gedurende vele steekcycli. De uitste-
kende optische prestaties blijven zelfs onder 
mechanische belasting en zware omge-
vingsinvloeden onveranderd. ODU Fiber 
Optic-oplossingen zijn ideaal voor medische 
technologie, industriële buitentoepassingen 
en massa-interconnect-oplossingen. Deze 
technologieën zijn beschikbaar in ronde en 
modulaire connectoren, maar ook in oplos-
singen op maat.                                           •
Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

World of Electronics, stand 9A022

De Digital Step Attenuator-modules en -sys-
temen van Ranatec bestrijken alle mobiele 
frequentiebanden en hebben een gekalibreerd 
dempingsbereik. De Ranatec RI 4410 is een 
4bit-verzwakker met een werkgebied van 50 
MHz tot 6 GHz; hij biedt een demping tot 
95,25 dB met een stapgrootte van 0,25 dB. 
Deze verzwakker kan worden gebruikt om 
RF-signaalniveaus nauwkeurig en betrouwbaar 
in te stellen, hetzij als integraal onderdeel van 
een in-service RF-oplossing of als onderdeel 
van een draadloos testsysteem. En natuurlijk 
voor alle toepassingen waarbij op afstand het 
signaalvermogen veranderd moeten worden ter 
voorkoming van overbelasting of ongewenste 
signaaloversturingen. Door het breedbandige 
ontwerp volstaat één verzwakker, wat de een-

voud van de test-
schakeling ten 
goede komt en 
de kans op fou-
ten en extra ver-
liezen bij door-
lussen verkleint. 
De aluminium module meet 52 x 79 x 12,4 
mm en is voorzien van SMA-jackconnectoren. 
De RI 4410 kan worden bediend via een paral-
lelle of seriële interface.                                   •
EEMC
(010) 264 02 90
www.eemc.nl

World of Electronics, stand 9B049

Digitale verzwakkers

 PRODUCTNIEUWS   BEURS WoTS 2022

https://www.catec.nl/nl-nl
https://www.telerex-europe.com/en-gb/
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De dagen van de schakelkast zijn geteld
Toenemende digitalisering, kortere ontwikkelingscycli, hogere klanteisen en een toenemend tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten - de wereld van de automatisering verandert in razend tempo. Murrelektronik 
presenteert daarom Vario-X, een modulair en flexibel automatiseringsplatform waarmee alle 
automatiseringsfuncties volledig decentraal, dat wil zeggen zonder schakelkast-architectuur kunnen worden 
geïmplementeerd. 

Vario-X brengt sensoren en actuatoren rechtstreeks in de 
besturingsomgeving en zorgt voor een betrouwbaar span-
nings-, signaal- en databeheer. Het hart van Vario-X wordt 
gevormd door robuuste, waterdichte en stofdichte modules 
met IP65-classificatie die voedingen, besturing, werkschake-
laars, veiligheidstechnologie en I/O-aansluitingen bevatten. 
Ze kunnen eenvoudig naast elkaar worden gemonteerd op een 
robuuste backplane. Eenmaal geassembleerd kan de Vario-X 
oplossing gemakkelijk en zonder verdere bescherming wor-
den bevestigd aan alle gangbare montagesystemen. Uitgerust 
met een multicore CPU kan Vario-X aan alle besturingseisen 
voldoen en als open besturingsplatform gemakkelijk worden 
geïntegreerd in alle industriële Ethernet-netwerken. De instal-
latie en bekabeling is plug-and-play met standaard M12- en 
MQ15-connectoren, waardoor bedradingsfouten worden 

voorkomen en de montagetijd wordt verkort. Dit voorkomt 
ook dure en tijdrovende installatiewerkzaamheden in de scha-
kelkast, zoals het monteren van componenten en het strippen, 
labelen en aansluiten van losse aders. Vario-X bevordert de 
elektrificatie van productieprocessen en biedt een veel efficiën-
ter alternatief voor pneumatiek. Met een efficiëntie van slechts 
tien tot twintig procent wordt er veel te veel energie verspild 
door het gebruik van perslucht als energiebron als gevolg van 
talloze lekken in het systeem en inefficiënte actuatoren. Het 
vervangen van pneumatiek door elektronica - het vervangen 
van een luchtcilinder door een servomotor - levert voordelen 
op voor alle betrokkenen. Vario-X is niet alleen een backplane, 
besturing en bekabeling. De met Vario-X geautomatiseerde 
installatie heeft vanaf het begin een digital twin. Een 1:1 beeld 
van de echte installatie, dat alle functies en parameters van het 

latere systeem bevat - en dit reeds in de projectfase voordat zelfs 
maar het eerste mechanische onderdeel is besteld of geassem-
bleerd. Voor dit doel biedt Murrelektronik de mogelijkheid 
om machine en installatie ontwerpdossiers in speciale software 
te creëren, waarin latere bewegingen en processen kunnen 
worden gesimuleerd.                                                            •
Murrelektronik BV
(085) 222 02 82
www.murrelektronik.nl

World of Automation – Factory Automation,
stand 9B020

Modern vormgegeven hoogwaardige 
schakelaars
Met de Design Line MSM RD breidt Schurter 
de MSM-productfamilie van mechanische 
schakelaars uit en blaast de conventionele 
drukknop nieuw leven in. De nieuwe MSM 
RD-varianten onderscheiden zich door de 
hoogwaardige materiaalkeuze. De schakelaar-
behuizing is gemaakt van zwart geanodiseerd 
aluminium. Door het gebruik van een speci-
ale zwart doorschijnende kunststof voor de 
ringverlichting heeft de schakelaar een zeer 
elegante, moderne uitstraling. Hoewel het DF 
black Light Guide-materiaal doorschijnend is, 
is het zeer robuust. De schakelaar lijkt onop-
vallend zwart als de verlichting niet actief is. 
Zo past hij onopvallend en discreet in don-
kere bedieningspanelen. Als de verlichting 
actief is, schijnt de ring ondanks het donkere 
Light Guide-materiaal in de ingestelde kleur 
zonder enige verkleuring. Zo kunnen speciale 
ontwerpeffecten of specifieke aandacht voor 
detail worden gecreëerd. De Schurter MSM 
RD-schakelaarvarianten ondersteunen het 

ontwerp van moderne bedieningsinterfaces, 
die steeds vaker worden gemaakt van donkere 
kunststof of glazen oppervlakken. Ze combi-
neren intuïtieve feedback, hoge betrouwbaar-
heid en elegant ontwerp als antwoord op de 
eisen van ontwerpers.                                       •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

World of Electronics, stand 9C026

Metingen van geleide emissie (EMI) 
waren nog nooit zo eenvoudig, snel en 
accuraat als met de Emscope. Deze dual 
FFT-gebaseerde modal EMI-ontvanger 
is de eerste in zijn soort en is ontwikkeld 
door Emzer, fabrikant van innovatieve 
EMC-meetinstrumenten. De Emscope 
combineert twee EMI-testontvangers met 
een 16-A éénfase dubbelpoort V-netwerk 
(LISN) en een transient limiter. Beide 
kanalen bezitten piek-, quasi-piek- en 
average-detectoren die volledig voldoen 
aan CISPR 16-1-1 en parallel en realtime 
kunnen worden gebruikt, waardoor de 
meettijd aanzienlijk wordt verkort. Bij de 
standaard EMI-meetmethode wordt alleen 
L en N gemeten en is het niet mogelijk om 
de bron van de ruis te bepalen. Deze stan-
daardmeting geeft onvoldoende informatie 
om bijvoorbeeld te helpen bij het ontwer-
pen van een netfilter en is daarnaast tijdro-
vend (bij gebruik van analoge ontvangers) 
en duur. De geavanceerde Emscope meet 
tegelijker in common mode en differential 

mode waardoor de ruisbron sneller en beter 
gekarakteriseerd wordt. Daarnaast zijn er 
minder componenten nodig waardoor een 
kosteneffectief ontwerp van het netfilter 
mogelijk is.                                                •
Rimarck
(0229) 503 478
www.rimarck.com

World of Electronics, stand 9B012

Nauwkeurige meting van geleide emissie

https://www.we-online.com/catalog/en
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Toepassingen van vermogenselektronica, 
medische technologie of het IoT vereisen 
voor de analyse van signaalafwijkingen 
vaak een hoge verticale resolutie. De 8bit-
resolutie van ‘normale’ oscilloscopen is vaak 
onvoldoende om voldoende details te regis-
treren. Een instrument met 12-bit analoog/
digitaal-omzetting biedt de zestienvoudige 
resolutie en is daarom zeer geschikt voor 

deze taken. Siglent Technologies heeft 
daarom onder de aanduiding SDS2000X 
HD een 12-bit oscilloscoopserie geïntrodu-
ceerd. Vergeleken met 8bit-ADC’s hebben 
12bit-systemen een veel hogere verticale 
resolutie die een aanzienlijk lagere kwanti-
satiefout oplevert. Deze verbeterde resolu-
tie is waardevol bij het analyseren van de 
kleinste signaaldetails, en is vooral nuttig 
wanneer de zoomfunctie wordt gebruikt. 
De analoog/digitaal-omzetters hebben een 
maximale sampling rate van 2 GS/s; alle 
modellen in de serie worden geleverd met 
4 analoge ingangskanalen. Alle oscillosco-
pen zijn uitgerust met twee A/D-omzetters 
en 2x200 Mpt acquisitiegeheugen. Met 

12bit-oscilloscoop
vier geactiveerde kanalen resulteert dit in 
een minimum sampling rate van 1 GS/s 
en een geheugendiepte van 100 Mpt voor 
elk kanaal. De apparaten zijn verkrijg-
baar met een bandbreedte van 100, 200 
en 350 MHz. De geïntegreerde Bode-plot 
functie, samen met de optionele 25MHz-
functiegenerator, maakt handige, ruimte-
besparende en kosteneffectieve frequentie-
analyse mogelijk zonder extra investering in 
externe instrumenten. Bij de ontwikkeling 
van geschakelde voedingen (SMPS) wor-
den Bode-plots regelmatig gebruikt om de 
fase- en gain-marge van terugkoppelings-
systemen te meten en zo de stabiliteit van 
het ontwerp te bepalen.                             •

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

World of Electronics, stand 9C070

Decentrale
drives

In de vorm van de i-serie motec frequentie-
omvormers biedt Lenze een intelligente, 
kosten- en energie-efficiënte oplossing 
voor machinebouwers en exploitanten uit 
de intralogistiek, de automobielindustrie 
en de productie van consumptiegoederen. 
Met zijn digitale functies neemt de fre-
quentieomvormer meerdere taken tegelijk 
voor zijn rekening: hij fungeert als een 
efficiënte sensor in het systeem, verzamelt 
gegevens en stuurt deze op een gestandaar-
diseerde manier betrouwbaar door naar 
IIoT-platforms en edge-systemen van een 
hoger niveau. De connectiviteit van de 
motec versnelt en vergemakkelijkt lopende 
productieprocessen. Dit is te danken aan 
de Drives DataHub-software van Lenze, 
die via talrijke communicatie-interfaces 
directe toegang tot belangrijke aandrijf-
gegevens mogelijk maakt. Een belangrijk 
middel voor energiebesparing is de geïn-
tegreerde regeneratieve eenheid van de 
motec. Machinisten kunnen er zeker van 
zijn dat regeneratieve energie niet verlo-
ren gaat in remweerstanden, aangezien de 
motor deze automatisch en zonder extra 
hardwarekosten terugvoedt naar het net. 
De connectiviteit van de frequentierege-
laar ondersteunt het hele systeem en ver-
eenvoudigt dankzij de nieuwe insteekbare 
M12 push-pull-kabeltechnologie de pro-
cesketen vanaf het begin.                          •
Lenze
(073) 645 65 00
www.lenze.nl

World of Automation – 
Factory Automation, stand 11C066
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Test & Meet 
paviljoen

 Vijf specialisten bij elkaar

T&M is een divers vakgebied en op de beursvloer zelf zijn er 
heel veel bedrijven die in hun stands het neusje van de zalm 
laten zien. In het Test & Meet Paviljoen treft u vijf bedrijven 
aan die we in het kort de revue laten passeren.

Dewetron
Dewetron kennen we vooral van de recorders en uitgebreide 
meetsystemen om heel veel parameters vast te kunnen leg-
gen. Daarnaast doen ze veel meer. Naar de beurs nemen ze in 
ieder geval twee noviteiten mee. De eerste is de PQA 8000H 
(afbeelding 1) van NEO Messtechnik. Dit is een power 
quality analyser die verder gaat dan de klassieke EN-50160 
netkwaliteit analyzer. Het meest in het oog springende is het 
feit dat deze supraharmonischen kan meten. Deze worden 
o.a. geproduceerd door hernieuwbare energie bronnen zoals 
windmolens en zonneparken, maar ook door frequentierege-
laars en laadsystemen voor elektrische auto’s. Het analyseren 

Ook dit jaar treft u op de beursvloer van de WoTS 

wederom het Test & meet paviljoen aan, een aparte 

stand waar dit jaar vijf bedrijven laten zien wat ze 

in huis hebben. Dit keer veel exposanten die zich 

gespecialiseerd hebben omgevingstesten, maar ook 

voor testen voor de CE-markering of power quality 

treft u in het paviljoen deskundigheid genoeg.

van deze supraharmonischen vraagt om power quality analy-
zer die een frequentiebereik tot 500 kHz bestrijkt. Klassieke 
PQ analyzers gaan veelal niet verder dan de 50e harmonische 
of ook wel 2,5 kHz.
De NEO PQA 8000 H is een compacte draagbare meter 
met Multi-Touch display, 4 uur accu duur voor mobiel 
gebruik en voldoet aan power quality standards en grid codes. 
Nauwkeurigheid volgens Klasse A++ door geavanceerde isola-
tie versterkers met 24-bit resolutie.
Nieuw is ook de DEWE3-A4 van Dewetron (afbeelding 2). 
Dit is de meest compacte en snelste ‘alles-in-een’ chassis met 
een data opslag tot 400 MB/s naar een verwisselbare 1TB SSD 
drive. Het ingebouwde 13” Full-HD beeldscherm geeft de 
gebruiker alle ruimte voor zijn meetapplicatie. Met de plug-
and-play TRION-modules kan het chassis snel opnieuw wor-
den geconfigureerd voor verschillende tests. Van de universele 
TRION3-1820-MULTI (spanning, mA, brug/rekstrook, 
RTD, weerstand, CAN-bus, counter) tot de supersnelle 
TRION3-1810M met een sample snelheid tot 10MS/sec per 
kanaal synchroon voor nauwkeurige vermogensmetingen.

HyTEPS
De specialisten van HyTEPs zijn dagelijks in de weer met het 
verbeteren van de energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en vei-
ligheid van elektrische installaties. Dit resulteert in het oplos-
sen en voorkomen van allerlei problemen, risico’s en storin-
gen, en kan soms leiden tot extra kostenbesparingen door het 
verhogen van de efficiëntie. Een verbeterde energie-efficiëntie 
is immers een belangrijke factor die bijdraagt aan maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.
Ook voor het bepalen of er in uw elektrische installatie supra-
harmonischen voorkomen, kunt u bij HyTEPS terecht. Met 
gespecialiseerde apparatuur is HyTEPS in staat vast te stellen 
welke supraharmonischen aanwezig zijn en welke belastingen 
deze veroorzaken. Op deze manier brengen ze vervuiling in de 
gehele elektrische installatie in kaart. Bovendien ontwerpt en 
installeert HyTEPS filteroplossingen om de aanwezigheid van 
supraharmonischen in het elektrische systeem tegen
te gaan om zo de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen 
(afbeelding 3).

Eurofins | MASER
Eurofins | MASER is een onafhankelijk ingenieursbureau. 

Sinds 1993 bieden ze betrouwbaarheidstesten en sto-
ringsanalysediensten aan de halfgeleider- en elektro-
nische systeemindustrie. Of uw bedrijf nu actief is als 
Fabless Semiconductor Manufacturer, IC Design House, 
Electronic Manufacturing Service (EMS) Provider of 
Original Equipment Manufacturer (OEM), zij kunnen u 
ondersteunen bij uw dagelijkse uitdagingen op het gebied 
van betrouwbaarheidstests of storingsanalyses.

Hielkema Testequipment
Voordat u een product op de markt brengt, wilt u 100% 
zeker weten dat het doet wat u belooft onder alle omstan-
digheden die u verwacht. Voor het testen of dat ook daad-
werkelijk zo is, kunt u bij Hielkema terecht voor allerhande 
testapparatuur van klimaatkast tot oven. Temperatuur- en 
klimaatsimulatietestsystemen zijn hun specialisme. Voor 
bijna elke toepassing op het gebied van temperatuur, voch-
tigheid, corrosie, vibratie, licht, water- en stofdichtheid 
bieden zij passende oplossingen. Dat kunnen standaard 
systemen zijn, maar heeft u specifieke wensen, dan maken 
ze een testkast of -kamer op maat. Ook verhuren ze kli-
maat- of temperatuurkasten en bieden ze de mogelijkheid 
om in Uden tests uit te voeren.

Weiss Technik Nederland B.V.
Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van klimaatsimulatie, 
klimaattechnologie, farmaceutische technologie en indus-
triële oventechnologie. Weiss Technik leveret bijvoorbeeld 
klimaatsimulatiesystemen om klimatologische omstan-
digheden over de hele wereld en daarbuiten te simuleren. 
Daarnaast bieden zij klimaatoplossingen voor industriële 
cleanrooms, meetkamers of hightech data centers. Van 
Vötsch bieden ze een breed productportfolio op het gebied 
van oventechnologie voor verwarmings- en droogovens, 
cleanroom RGA droogovens, microgolfsystemen en labo-
ratorium ovens.

Op de beursvloer
Tijdens de WoTS treft u het T&M paviljoen aan in de World 
of Electronics, hal 9.                                                                 •
Meer informatie over de WoTS en alles wat daar te 
beleven valt is te vinden op https://fhi.nl/wots/

De werkwijze van HyTEPS.

De PQA 8000H van NEO Messtechnik.

Het nieuwe ‘alles-in-een’ chassis van Dewetron.
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Precisie-temperatuursensor
ten uitvoeren. Hij wordt geleverd met 
een groot display zonder achtergrond-
verlichting. De Weller WCU kan wor-
den aangesloten op Weller-eenheden uit 
de WX-familie, maar kan ook worden 
gebruikt met oudere of andere eenheden 
en zelfs met andere merken, en kan ook 
worden gebruikt als zelfstandige externe 
temperatuursensor.                                 •
Romex BV
(0317) 398 787
www.romex.nl

World of Electronics, 
stand 9D091

Een professionele besturingseenheid die 
soldeer- en nabewerkingsgereedschap 
regelt, moet de nauwkeurigheid van zijn 
bedrijfsparameters garanderen. Sommige 
technologieën hebben afzonderlijk instel-
bare temperaturen, in stapjes van 1°, 
andere werken met stiften voor een vaste 
temperatuur. In beide gevallen is het cru-
ciaal om de werkelijke werktemperatuur 
te kennen om een veilig en herhaalbaar 
proces te garanderen. De geavanceerde 
professionele soldeertechnologieën van 
Weller gebruiken een gesloten-lus tem-
peratuurregeling om de temperatuur van 
de punt te bewaken via een hoogwaar-
dige Pt-sensor. Het vermogen naar het 

verwarmingselement wordt automatisch 
aangepast op basis van de toepassing, de 
te solderen component en de soldeerver-
binding. Voor de hoogste precisie heb-
ben alle professionele digitale eenheden 
die de afgelopen 20 jaar door het Duitse 
bedrijf zijn vervaardigd een ingebouwde 
offset-functie waarmee kleine afwijkin-
gen (ten gevolge van de specifieke punt 
in kwestie of de toestand/slijtage of vorm 
ervan). De WCU van Weller is een com-
pacte en uiterst nauwkeurige stand-alone 
eenheid voor snelle en nauwkeurige tem-
peratuurmetingen. De WCU-eenheid is 
ontworpen voor gebruikers die snel en 
gemakkelijk nauwkeurige metingen moe-

Sensor verlengt levensduur tandwielkast

Veel gebruikers vervangen een tandwielkast 
na een bepaald aantal productie-uren. Bij 

inspectie blijkt de tandwielkast vervolgens 
geen afwijkingen te vertonen. Toch wordt 
de tandwielkast afgeschreven om dure stil-
stand te voorkomen. Met een slimme sensor 
van iQunet is het mogelijk om realtime een 
tandwielkast te monitoren en pas te vervan-
gen bij een daadwerkelijke indicatie. Dit 
verhoogt de levensduur/het aantal produc-
tie-uren van de tandwielkast en voorkomt 
voortijdige onderhoudswerkzaamheden. 
Preventief onderhoud is het onderhoud 
dat proactief aan productie-plants, instal-
laties en machines wordt uitgevoerd met 
vaak de volgende redenen: verhogen van de 
betrouwbaarheid van de fabriek, de instal-
latie of de machine; voorkomen van schade, 
uitval, gebreken en ongemak op een later 

moment; maximaliseren van de mean time 
between failures. De kostenafweging wordt 
steeds belangrijker en is dus ook sterk bepa-
lend voor de keuze voor wat betreft het 
onderhoud. Het zou mooi zijn als de tand-
wielkast op afstand kan worden gemonitord 
op bijvoorbeeld trillingen en temperatuur 
zodat bij een afwijking tot controle en actie 
kan worden overgegaan. Zo kan een storing 
actief worden voorkomen. De tandwielkas-
ten van Apex Dynamics kunnen daarom 
worden uitgerust met een draadloze sensor 
van iQunet. Deze meet fysieke parameters 
zoals trillingen, temperatuur, nabijheid, 
rotatie, vochtigheid en helling en geeft deze 
door aan een basisstation of repeater. Deze 
sensor kan eenvoudig in bestaande instal-

laties aangebracht worden zonder stilstand 
of dure ombouw. De belangrijkste kenmer-
ken van de iQunet-sensor kunnen als volgt 
worden samengevat: intelligente sensor met 
microcontroller; extreem gering stroom-
verbruik; netwerk met 99,9% end-to-end 
betrouwbaarheid; de netwerkcommunica-
tie wordt beveiligd door authenticatie en 
encryptie; intuitief webgebaseerd draadloos 
sensor-dashboard.                                      •
Apex Dynamics
(0492) 509 995
www.apexdyna.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11B020
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De complexe of de Anybus-oplossing?
Embedded industrial ethernet in 2 dagen in plaats van maanden 

De afhandeling van protocollen speelt in de regel op drie lagen 
af; de hardwarelaag (met MAC), de high-speed datastroom-
verwerking plus de stack die het protocol afhandelt. Vaak zijn 
dit aparte delen in het ontwerp, bijvoorbeeld een ASIC voor 
de eerste laag en diverse lagen software in de microcontroller 
voor de andere twee. Het is geen verrassing als dit niet altijd 
naadloos samenwerkt. 
Net als de ASIC komen ook de stacks voor de verschillende 
protocollen vaak van diverse leveranciers, wat resulteert in 
een variëteit aan API’s naar de applicatiesoftware die dan weer 
aangepast moet worden naar een ander protocol.

Implementatietijd verkorten heeft veel 
voordelen
Anybus CompactCom voegt alle lagen samen in haar NP40 
chip waarbij de eerste twee delen in FPGA zijn onderge-
bracht en de stack op de ingebouwde microcontroller draait. 
Door de inzet van deze geïntegreerde totaaloplossing wordt 
de implementatietijd enorm verkort. Als de hardware gereed 
is, draait ook de software in 2 tot 3 dagen en worden de eer-
ste netwerk-variabelen met de PLC of master uitgewisseld 
waarna er gestart kan worden met het opbouwen van de vol-
ledige applicatie.
De module is pre-gecertificeerd en werkt gegarandeerd vol-
gens de protocolstandaard. De pre-certificering van Anybus 
CompactCom versnelt het totale certificeringsproces aanzien-
lijk, omdat de tests veelal verkort uitgevoerd kunnen worden. 
De term ‘pre‘ heeft overigens met de keuringsinstanties te 
maken, omdat je enkel volledige applicaties kunt certificeren 
en niet slechts een interfacemodule.

Reken op kwalitatieve technische kennis 
Onze klanten kunnen rekenen op gratis support en snelle res-
ponse. Met Anybus CompactCom verkom je meerdere sup-
portcases bij verschillende leveranciers, omdat je maar met 
een enkele communicatie laag te maken hebt. En je ontwik-
kelt slechts één keer voor alle protocollen.

Eenvoudig door vele features 
Anybus CompactCom biedt een heleboel extra’s. Alle 
Ethernet-varianten zijn voorzien van een WEB-server om de 

Anybus CompactCom is een volledig geïntegreerde embedded communicatieoplossing - beschikbaar als 
opsteekprint of in modulevorm - die compatibel is met alle bekende industriële netwerken. Het werkt met 
één en dezelfde API voor alle protocollen en dat is uniek. Met slechts één enkele module kun je alle bekende 
protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet, maar ook PROFIBUS toepassen.

uiteindelijke applicatie via een browser te benade-
ren. Out-of-the box heb je op die manier de 
mogelijkheid om netwerk-data eenvoudig aan 
te passen om alvast te kunnen evalueren zonder 
een PLC of master. Verder kent het een volle-
dige bestandsstructuur via FTP, bijvoorbeeld om host firm-
ware te kunnen downloaden. Daarnaast beschikt de interface 
over e-mail clients, WEB-sockets etc. 

Op de voorgrond van nieuwe technologieën 
Voor HMS Networks – de producent van Anybus 
CompactCom – zijn oplossingen voor industriële netwerken 
core business. Zo maken veel gerenommeerde producenten 
van industriële automatiseringsproducten gebruik van onze 
embedded oplossingen. 
Het product wordt door HMS constant doorontwikkeld; van 
de applicatie (software) interface tot de low-level netwerkpak-
ketten die met de PLC of master uitgewisseld worden. Zo 
houden we  de interfaces up-to-date zodat deze gegarandeerd 
met de laatste versies en apparatuur werken. Deze updates 
bij  Anybus CompactComwerken direct én zijn ook nog 
eens gratis beschikbaar. Daarin zit de grote kracht van HMS 
Networks. 

Anybus CompactCom is de krachtigste, flexibele en meest 
toekomstbestendige embedded industriële communicatieop-
lossing die er in de markt te krijgen is. HMS Networks blijft 
continu verbeteringen doorvoeren om dit waar te blijven 
maken. Zo zijn we bijvoorbeeld druk bezig om security chips 
te implementeren, om de overall netwerk security naar een 
nóg hoger niveau te brengen.                                                  •
Voor meer informatie www.anybus.com 

HMS Networks Benelux
(0487) 20 30 00 
benelux-info@hms-networks.com
www.hms-networks.com

World of Electronics, stand 9C010

De Anybus Module M40 
en de Anybus Brick B40

HARDWARE DATASTROOM CERTIFICEREN PRODUCTIE

INTERFACING STACKS MULTI SUPPORT 

IMPLEMENTATIE 

De Anybus-oplossing - De totaaloplossing inclusief support van wereldklasse

De complexe oplossing – Traditionele ontwikkeling van industriële communicatie
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Frequentieregelaars voor kraantoepassingen
Speciaal voor kraantoepassingen introduceert 
Yaskawa de CR700-frequentieregelaars. Slimme 
innovaties - zoals de geavanceerde anti-sway func-
tie - verhogen de productiviteit. Daarnaast is het 
energieverbruik significant lager en is het onder-
houd tot een minimum beperkt. Kortom, met de 
nieuwe CR700 brengt men kraantoepassing per-
fect in balans. De uitstekende master/follower-

positieregeling van de CR700 is de sleutelfunctie 
voor toepassingen waarbij meerdere motoren niet 
mechanisch met elkaar verbonden zijn, maar toch 
een synchrone en nauwkeurige positieregeling ver-
eist is. De anti-swayfunctie verbetert de efficiëntie 
en veiligheid bij lange en dwarse rijtoepassingen. 
Door de horizontale slingering van de lading tot 
een minimum te beperken, kan de lading sneller en 

gemakkelijker worden gepositioneerd. De 
lichtlastfunctie optimaliseert de cyclustij-
den van de kraan door de hijssnelheid aan 
te passen aan het gewicht van de lading. De 
CR700 is ontworpen voor 10 jaar onder-
houdsvrij gebruik en is robuust gebouwd 
om zelfs zware en veeleisende omstandig-
heden te weerstaan.                                 •
Yaskawa Benelux BV
(040) 289 55 00
www.yaskawa.eu.com

World of Motion & Drives, 
stand 11B020
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IIoT-netwerkmodules
De BNI-netwerkmodules met M12-L-
gecodeerde aansluitingen voor de stroom-
voorziening bieden de mogelijkheid om op 
betrouwbare wijze aan steeds strenger wor-
dende technische eisen te voldoen - ook in 
een IIoT-omgeving. Er kunnen nu aanzien-
lijk hogere spanningen worden overgebracht 
en sensoren en krachtige actuatoren kunnen 
gemakkelijk worden aangesloten. De modu-
les bieden onder meer de volgende functies: 

dankzij de M12-connector met L-codering 
voor de voeding kan men in totaal maximaal 
16 A stroom betrekken. Tegelijker wordt de 
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Mobiele robots zijn een snel evoluerend 
element van Industry 4.0 en het Internet 
of Things. Ze vervoeren materialen van de 
ene locatie naar de andere. Hierdoor kan 
het personeel zich concentreren op com-
plexere en belangrijker taken. Centrale 
softwaresystemen verbinden meerdere 
mobiele robots met elkaar. Dankzij geavan-
ceerde AI, ondersteund door geavanceerde 
software en componenten, kunnen de 
mobiele robots ook onderling communice-
ren en de wereld van mensen en voorwer-
pen waarnemen en erop reageren. Er zijn 
veel soorten autonome en semi-autonome 
mobiele robots op de markt. Het hart van 

de robot wordt gevormd door elektromo-
toren voor de voortbeweging en de bestu-
ring. Elektromotoren worden ook gebruikt 
voor de materiaalhantering. Mobiele 
robots maken vaak gebruik van DC- en 
AC-inductiemotoren, meestal vanwege 
hun lage kostprijs. Als het gaat om kop-
pel, efficiëntie, snelheidsregeling en lange 
levensduur, gaat er echter niets boven een 
borstelloze servomotor. Deze bieden van 
nature een nauwkeuriger snelheidsregeling 
en positionering dan AC-inductiemotoren. 
En omdat ze geen borstels hebben die kun-
nen slijten, werken ze jarenlang onder-
houdsvrij.                                                  •

Compacte RGB-LED

Het ‘Upward-lighting Multicolor LED’-
portfolio van Citizen is uitgebreid met de 
CL-V501, een compacte RGB-LED van 1,6 
× 1,4 mm. Door nieuwe productiemethoden 
is Citizen er in geslaagd om een SMD mul-
ticolor-LED te realiseren die een natuurlijke 
witte kleur produceert. De CL-V501 heeft 
een oppervlakte van slechts 2,24 mm2. Door 

de compacte opbouw liggen de afzonder-
lijke drie RGB-dioden vlak naast elkaar, wat 
resulteert in een sterk verbeterde kleurmen-
ging. Daarbij heeft de CL-V501 een hoge 
helderheid. Samen geeft dit in schitterend 
lichtbeeld, zelfs bij wit licht. De CL-V501 
RGB-LED kan daarom ook de duurdere 
en grotere RGBW-LED’s vervangen. Deze 
LED’s worden gebruikt voor verlichting of 
als statusindicator, bijvoorbeeld voor sfeer-
verlichting in auto’s, voor displays, spelcom-
puters en huishoudelijke apparatuur.           •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

World of Electronics, stand 9B049

Motive-producten uit voorraad leverbaar
Motive is een Italiaanse producent van elek-
tromotoren, reductoren en frequentieregelaars. 
Met inventieve oplossingen (zoals de NEO-
inverter, die met een keypad aangestuurd kan 
worden via Wifi of Bluetooth) is Motive een 
innovatieve speler in een nichemarkt. Bruin 
Aandrijftechniek heeft besloten om de com-
plete lijn van Motive te gaan importeren en 
uit (ruime) voorraad te leveren. Daarnaast 
is Bruin Aandrijftechniek ook het exclusieve 
Motive Lab voor de Benelux – om precies te 
zijn zelfs het enige Motive Lab in Europa (bui-
ten de fabriek zelf). Motive Lab staat voor een 
zeer compleet uitgeruste faciliteit voor het pro-
duceren en testen van tandwielkasten, inclusief 
de daarbij behorende testrapportage en certi-
ficaten. Motive stelt via de website van Bruin 
Aandrijftechniek een complete configurator 

ter beschikking. Via deze configurator kan 
men, zelfs zonder inloggegevens, een complete 
aandrijving berekenen en inclusief tekening alc 
3D-, DXF- of CAD-bestand downloaden.      •
Bruin aandrijftechniek BV
(072) 564 67 25
www.bruinaandrijftechniek.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11B020

Eltrex Motion
(076) 789 00 30
www.eltrex-motion.com

World of Motion & Drives, 
stand 11A079

Geïntegreerde servomotoren voor mobiele robots

maximale uitgangsstroom per poort vergroot 
tot 4 A. Op deze manier kunnen bijvoor-
beeld aandrijvingen worden aangestuurd.
Met de geoptimaliseerde webserver voor 
configuratie en weergave van de module-
informatie is een volledige gebruikersad-
ministratie gerealiseerd. Dit maakt het 
gebruik van de modules nog eenvoudiger. 
Bovendien ondersteunen de netwerkmodu-
les REST API als communicatie-interface. 

Hierdoor kan men de module integreren in 
de IT-wereld en zelfs gebruiken als bouw-
steen voor de implementatie van het IIoT.  •
Vierpool BV
(0346) 594 511
www.vierpool.nl

World of Automation, 
stand 8B024 en 11D054

https://www.vdltbpelectronics.com/nl
https://www.helmholz-benelux.eu
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De DEWE3-A4 is een compact en snel ‘alles-
in-een’ chassis van Dewetron met een data-
opslag tot 400 MB/s naar een verwisselbare 
1TB SSD-drive. Het ingebouwde 13” full-
HD display geeft de gebruiker alle ruimte 
voor zijn meetapplicatie. Met plug-and-
play TRION-modules kan het chassis snel 
worden geconfigureerd voor verschillende 
taken. Van de universele TRION3-1820-
MULTI (spanning, mA, brug/rekstrook, 
RTD, weerstand, CAN-bus, counter) tot 
de supersnelle TRION3-1810M met een 
samplesnelheid tot 10MS/s per kanaal syn-
chroon voor nauwkeurige vermogensme-
tingen. De DEWE3-A4 kan via AC of DC 
worden gevoed, maar kan met een optioneel 
battery-pack ook autonoom werken. Indien 
de vier slots met hun maximum van 32 snelle 
analoge ingangen niet voldoende zijn, kan 
men direct een of meerdere TRIONet-units 
aankoppelen voor uitbreiding met snelle 
ingangen en/of XR modules voor statische 

Universele recorder

signalen. De OXYGEN software-applicatie 
maakt van het systeem een ‘ready-to-mea-
sure’ meetinstrument, waardoor het direct 
inzetbaar is voor de meeste meettaken, met 
veel functies voor het visualiseren, opslaan 
en analyseren van data.                              •

Dewetron Benelux BV
(076) 54 42 544
www.dewetron.nl

World of Electronics, 
stand 9B020
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Veel halfgeleidercomponenten en 
elektronische schakelingen vereisen 
zowel stroom/spanning- als capaciteit/
spanning-metingen om belangrijke 
informatie over een productieproces 
te extraheren of apparaatprestaties te 
valideren. Traditioneel worden I/V-
metingen uitgevoerd met een bronme-
ter (source measure unit, SMU) en de 
C/V-metingen met een LCR-meter, 
capaciteitsmeter (CMU) of impedan-
tie-analyzer. Systemen die zowel C/V- 
als I/V-metingen nodig hebben om een 

apparaat te testen, moeten deze twee 
discrete instrumenttypes combineren 
met een schakelaar, die de meetnauw-
keurigheid verslechtert en de testtijd 
verlengt. De nieuwe NI PXIe-4190 
LCR-meter annex SMU combineert 
de functionaliteit van een femtofarad-
LCR-meter en een femtoampère-SMU 
in één enkelslots PXI-instrument , wat 
een naadloze testervaring met hogere 
doorvoer, hogere kanaaldichtheid, een-
voudiger integratie en lagere kosten 
mogelijk maakt.                                   •

LCR/SMU-combi-instrument

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

World of Electronics, 
stand 9B008

Het Connectivity Panel van ABB levert con-
tinu en direct informatie aan operators of 
service-experts over belangrijke indicatoren 
zoals de status van apparatuur, gebruiks-
patronen, stroomverbruik en stressniveau. 
Dit Connectivity Panel is ontworpen om 
eenvoudige toegang te bieden tot gegevens-
gestuurde bewakingsdiensten voor ABB-
frequentieregelaars. Zodra de frequentie-
regelaar is ingeschakeld, kunnen operators 
de status van de apparatuur analyseren, 
toegang krijgen tot diagnostiek, operatio-
nele key performance indicators volgen en 
trends signaleren op het ABB Ability Digital 
Powertrain-portaal. Gebruikers kunnen deze 
inzichten vervolgens gebruiken om de juiste 
beslissingen te nemen die leiden tot een ver-
beterde uptime, betrouwbaarheid en energie-
efficiëntie. Deze inzichten voegen aanzien-
lijke waarde toe op verschillende gebieden. 
Gebruikers in allerlei lichte industrieën en 
toepassingen kunnen bijvoorbeeld controle-
ren of hun aandrijflijnen efficiënt met ener-
gie omgaan. Ook helpt de rapportage over 
de status van de apparatuur gebruikers om 
tijdig onderhoud te plannen, zodat kostbare 
ongeplande stilstand of storingen worden 
voorkomen. Het Connectivity Panel biedt 

Bewaking voor frequentieregelaars

een eenvoudige installatie en inbedrijfstel-
ling met ingebouwde connectiviteit tussen de 
drive en de ABB Ability-cloud, inclusief een 
mobiel data-abonnement zonder bijkomende 
kosten. Het gebruiksvriendelijke bedienings-
paneel is voorzien van Narrow Band IoT-
connectiviteit, die een goede signaalpenetratie 
heeft, zelfs als de aandrijving ondergronds of 
in een kast is geïnstalleerd en/of als de tradi-
tioneel bekabelde internettoegang moeilijk te 
regelen is.                                                        •

ABB
(010) 407 89 11
www.abb.nl

World of Industrial Processing, 
stand 8E028

Het M-serie portfolio van Lemo is uitge-
breid met nieuwe configuraties voor vermo-
genstoepassingen. De nieuwe High Power-
connectoren combineren de robuuste, lichte 
en compacte behuizingen van de M-serie met 
nieuwe state-of-the-art vergulde high power-
contacten. De High Power-connectoren zijn 
geschikt voor kabels van 10 mm2 (AWG 8) 
tot 50 mm2 (AWG 1) en zijn verkrijgbaar in 
verschillende een- en meerpolige configuraties 
voor enkel- en driefase-toepassingen. Deze 
nieuwe configuraties voldoen aan de strengste 
aansluitvereisten voor vermogensdistributie 
van elektronische apparaten en elektrisch aan-
gedreven voertuigen. Ze zijn geschikt voor de 
meest veeleisende omgevingsomstandigheden 
en bedrijfskritische oplossingen.                     •

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

World of Electronics, stand 9A059

Vermogensconnectoren

De FT 55-RLHM van SensoPart is een dif-
fuse fotocel met schtergrondonderdrukking 
die alle soorten oppervlakken detecteert. 
Eén van de bedrijfsmodi is ‘detect all’; hier-
bij wordt werkelijk alles gedetecteerd. Of het 
nu gaat om (gepolijst) metaal, transparante 
objecten of zwarte onderdelen op een zwarte 
achtergrond, de FT 55-RLHM detecteert 
dit zonder problemen. De sensor reageert 
op alle afwijkingen van een vooraf ingestelde 
referentiewaarde, zoals een verandering in 
objectafstand of verschillende afwerking van 
het oppervlak. In deze modus heeft de sensor 

Sensor met achtergrondonderdrukking
geen blinde zone. Dankzij zijn hoge nauw-
keurigheid kan de FT 55-RLHM gebruikt 
worden voor het controleren van stapelhoog-
tes van onderdelen en het identificeren van 
meerdere lagen, bijvoorbeeld bij het stapelen 
van kartonverpakkingen. Hier detecteert de 
sensor automatisch of er te veel of te weinig 
lagen zijn. De FT 55-RLHM heeft een bereik 
van maximaal 1 meter. De schakelhysterese 
is minimaal, zodat zelfs de kleinste objecten 
nauwkeurig en betrouwbaar wordt gedetec-
teerd. De gemeten afstand wordt weergege-
ven op een geïntegreerd LC-display. De FT 
55-RLHM heeft twee schakeluitgangen en is 
uitgerust met een IO-Link-interface.             •

forTop automation & energycontrol BV
(038) 337 27 00
www.fortop.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11 A039

Op de komende WoTS-beurs in de jaarbeurs 
te Utrecht introduceert SallandElectronics 
zijn ThingsWay IoT-platform. Het bedrijf is 
al sinds de jaren negentig actief met ontwik-
kelingen op het gebied van het IoT. Inmiddels 
is het IoT een bekend fenomeen en een veel-
omvattend begrip voor allerlei ‘dingen’ die via 
het internet wereldwijd kunnen communi-
ceren. Op basis van zijn jarenlange expertise 
heeft SallandElectronics bouwblokken ont-
wikkeld om IoT-projecten snel en eenvoudig 
te realiseren. Het platform wordt op de markt 
gebracht onder de naam ThingsWay IoT-
platform en bestaat uit een compleet systeem 
– van sensor tot en met cloud. Als fundament 
is een flexibele hardware-module ontwikkeld, 
compleet met sensoren en I/O; hiermee is 
een basis van 80% aanwezig, terwijl de laatste 
20% projectafhankelijk aangepast kan wor-
den. Uitbreiding met nog meer sensoren en 

ThingsWay IoT-platform

I/O-modules is probleemloos mogelijk. De 
hardware is zeer energiezuinig en kan jaren 
werken op een batterij of zonnecel met accu. 
Communicatie met de Cloud vindt plaats 
via bijvoorbeeld NB-IoT of LTE-M, die 
onderdeel uitmaken van het wereldwijd dek-
kende mobiele netwerk (4G/5G). Voor het 
Cloud-platform wordt samengewerkt met 
de firma Docksters uit Zwolle. De Docksters 
Cloud-oplossing kan worden gebruikt voor 
het verzamelen van data, maar ook voor het 

genereren van alarmmeldingen als grenswaar-
den worden overschreden. Integratie met 
een eigen of een standaard Cloud-platform 
behoort ook tot de mogelijkheden.                  •

SallandElectronics BV
(038) 454 08 64
www.sallandelectronics.nl
www.thingsway.nl

World of Electronics, 9 stand B076

https://www.inrato.com
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Met de vlakke ZLW-grijper kunnen cobots 
ook lichtere werkstuklagen palletiseren. Hij is 
niet alleen slank maar ook efficiënt. Het aan-
zuigrooster, de afmetingen van de grijper en 
alle andere componenten zijn geoptimaliseerd 
voor de handlingtaak en minimaliseren zo het 
benodigde vermogen voor het op te wekken 
vacuüm. De nieuwe ZLW-grijper heeft een 
slank ontwerp en is bijzonder licht en maakt 
zo palletiseren met lichtgewicht robots moge-
lijk. Afhankelijk van het model en de fabrikant 
hebben lichtgewicht robots een laadvermogen 
tot 25 kg. De lichtgewicht vlakke ZLW-grijper 
kan tot 20 kg tillen en weegt – afhankelijk van 
de grootte – slechts 4 tot 7,5 kg. Hierdoor 
heeft de robot voldoende vermogen voor de 
eigenlijke handlingtaak. De ZLW-grijper kan 
tegelijkertijd meerdere open, holle of geslo-
ten objecten zoals glazen, blikjes of kartonnen 
dozen van verschillende afmetingen vastgrij-
pen. Hij compenseert hoogteverschillen in de 

werkstuklaag met een optioneel verkrijgbare 
veerbelaste flens. De grijper wordt individueel 
geconfigureerd; de gebruiker krijgt een effici-
ent compleet systeem met componenten die 
op elkaar en op de taak zijn afgestemd. De 
vacuümgenerator is zo gedimensioneerd dat 
deze niet meer vermogen gebruikt dan nodig 
is voor de procesbetrouwbaarheid.                   •

Schmalz Benelux
(074) 255 57 57
www.schmalz.nl

Lichtgewicht grijper voor cobot

Beschermings- en licentiefuncties voor embedded applicaties

Met de CmASIC brengt Wibu-Systems alle 
CodeMeter beschermings- en licentiefunctio-
naliteit naar de embedded- en IoT-wereld. De 
CmASIC is een klein maar krachtig beveiligd 
hardware-element. De CmASIC-chipsets heb-
ben de kleinste footprint in de CodeMeter-

hardwarereeks. Met een gering stroomver-
bruik, een groot temperatuurbereik, CC 
EAL5+ certificering en een ontwerp met mini-
male impact, vormen ze de ideale basis voor 
slanke embedded systemen. De dubbele inter-
faces (USB/SPI) bieden flexibele connectivi-
teit. De vormfactor is gekozen om inbedding 
op printen of in andere systemen of embedded 
apparaten te vergemakkelijken, waardoor de 
hele oplossing meer fysieke beveiliging krijgt 
in vergelijking met een externe CmStick of 
CmCard. Met de baanbrekende nieuwe con-

cepten van Wibu-Systems voor veilige, datage-
stuurde bedrijfsmodellen in tal van nationale 
en internationale onderzoeksprojecten en ’real-
world’ implementaties, bewijzen CmASIC’s 
hun waarde als integrale onderdelen van een 
CodeMeter-gestuurde oplossing. CmASIC’s 
ondersteunen alle reguliere CodeMeter-
functionaliteit. Door geavanceerde moge-
lijkheden zoals CodeMoving toe te passen, 
verdubbelen CmASIC’s de beveiliging. Deze 
methode brengt bijzonder gevoelige delen van 

code over naar een beveiligd hardware-element 
om van daaruit te worden geactiveerd. En met 
CmASIC’s wordt niet alleen de code verplaatst 
naar een conceptueel onbereikbare locatie, 
maar ook het beveiligde element zelf dat veilig 
is opgeborgen in een machine of zelfs recht-
streeks op een print is ingebed.                         •

Wibu-Systems AG
(074) 750 14 95
www.wibu-systems.nl

 PRODUCTNIEUWS

De Panasonic PAN9520 is een 2,4 GHz 
802.11 b/g/n embedded Wifi-module op basis 
van de ESP32-S2 van Espressif. Deze sterk 
geïntegreerde, energiezuinige single-core Wifi 
microcontroller-SoC bevat een krachtige Xtensa 
32-bit LX7 CPU. Hij is ontworpen voor veilig-
heid en kostenefficiëntie met behoud van hoge 
prestaties. De geïntegreerde chipantenne en 
QSPI-geheugen maken de PAN9520 geschikt 
voor een breed scala aan stand-alone en host-
gestuurde toepassingen. Het is een van de klein-
ste modules die op de markt zijn (24 x 13 x 3,1 
mm); er is een breed scala aan periferie moge-
lijk via interfaces zoals full-speed USB OTG, 
SPI, UART en I2C (onder andere). De module 
is verkrijgbaar als 4 MB Flash-versie met 2 
MBPSRAM of als 1 MB Flash-versie zonder 
PSRAM. Panasonic combineert een krachtige 
CPU, een basisbandprocessor (BB), een zeer 
gevoelige draadloze radio, een ROM-bootloader 
en een medium access controller (MAC) in de 
PAN9520. Hij bevat ook een coderingseenheid, 

chip-interne SRAM evenals module-interne 
QSPI-flash en PSRAM. De module garandeert 
een veilige dataverbinding dankzij BIP, CCMP, 
TKIP, WAPI, WEP en een AES-accelerator. Het 
Espressif Integrated Development Framework 
(ESP-IDF) maakt de ontwikkeling van software 
voor een breed scala aan toepassingen mogelijk 
met behulp van een grote selectie aan program-
mavoorbeelden.                                                    •
 
Rutronik Elektronische Bauelemente 
GbmH
(076) 572 30 00
www.rutronik.com

Embedded Wifi-module

https://www.reichelt.com//soldeerstations-c552.html?LANGUAGE=NL&CCOUNTRY=NL&&r=1
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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

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. 

 PRODUCTNIEUWS

Kleine RFID-tag voor de 
gezondheidszorg

Ontworpen om een unieke identificatie mogelijk te maken, 
stelt de kleine RAIN-tag van Murata RFID-lezers in staat om 
de identiteit en authenticiteit van items in zorg- en medische 
toepassingen te controleren. De kleine maar robuuste RFID-
tags kunnen op metalen en niet-metalen oppervlakken worden 
bevestigd en zijn perfect voor gebruik op kleine items. Om 
elk risico op besmetting tijdens het afvullen van medicijnen te 
voorkomen, kunnen ze ook in het product worden ingebed, 
zoals gebruiksklare injectiespuiten, injectieflacons en patronen. 
Murata heeft de antenne geïntegreerd in meerlaagse keramische 
substraten om een kleine en robuuste RFID-tag te creëren die 
meer dan 400 units per minuut automatisch kan identificeren 
en uitlezen. Deze mogelijkheid maakt realtime-identificatie 
mogelijk bij hoge productiesnelheden, waardoor verwisseling 
tijdens het afvullen van medicijnen wordt voorkomen. De 
RFID-tags maken ook serialisatie op artikelniveau mogelijk, 
waardoor het terugroepen van productiebatches wordt beperkt 
als er na uitlevering problemen worden ontdekt.                      •
Murata Electronics
(023) 569 84 10
www.murata.com

Zevenkanaals transistorarray

De ULN62003A van Diodes Incorporated bevat zeven open-
drain-transistoren met een vermogen van 500 mA; de sources 
van deze transistoren zijn op een gemeenschappelijke massapin 
aangesloten. Deze vermogenstransistoren zijn in staat om een 
breed scala aan belastingen aan te sturen, zoals elektromagneten, 
relais, DC-motoren en LED-displays. Het array is bedoeld voor 
toepassingen als klimaatbeheersing en huishoudelijke appara-
ten. Het kan worden gebruikt in wasmachines, drogers, mag-
netrons en airconditioning. De ULN62003A is uitgevoerd met 
DMOSFET-uitgangstransistoren; de spanningsval bedraagt 
slechts 0,2 V – veel minder dan bij pincompatibele bipolaire 
IC’s. De resulterende reductie van de vermogensdissipatie mini-
maliseert niet alleen het algehele stroomverbruik, maar vermin-
dert ook thermische problemen en verhoogt de betrouwbaar-
heid. Ook is het hierdoor mogelijk om meer apparaten aan te 
sturen terwijl de temperatuur van het halfgeleiderkristal accep-
tabel blijft. Bovendien heeft het IC met zijn ondersteuning voor 
ingangsspanningen tot –1 V een veel grotere flexibiliteit en kan 
de GND-pin worden gebruikt voor het detecteren van over-
stroomsituaties. Aan elk van de uitgangen van dit transistorarray 
zijn vrijloopdiodes opgenomen voor bescherming en verbeterde 
betrouwbaarheid bij het aansturen van inductieve belastingen. 
De ULN62003A wordt geleverd in een SO-16-behuizing.       •
Diodes Incorporated
+49 89 454 94 90
www.diodes.com

https://www.ncabgroup.com
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Bidirectionele 
stroommonitor 
Simpel, klein en zeer nauwkeurig

Elke microcontroller met een analoge ingang kan gebruikt 
worden voor het meten van een stroom, maar voor de 
gewenste nauwkeurigheid moet daar wel veelal een versterker 
tussen de shunt en de ADC van de microcontroller geplaatst 
worden. Zonder versterker moet dan immers de spanning over 
de shunt gelijk zijn aan de maximale ingangsspanning van de 
ADC die veelal 5 V bedraagt. Voor systemen waar de voedings-
spanning behoorlijk hoog is, is dit veelal geen probleem, maar 
voor batterijgevoede apparaten werkt dat niet. Een versterker 
is dan absoluut een must. Dit kan een opamp-versterker zijn 
die dusdanig opgebouwd moet zijn dat de versterkingsfactor 
stabiel is onder alle omstandigheden.
Diodes Incorporated heeft onlangs een serie bidirectionele 
stroommonitoren uitgebracht op basis van een zeer stabiele 
zero-drift-architectuur. Deze IC’s zijn in staat om zeer lage 
detectiespanningen nauwkeurig te meten over een breed 
bereik van common-mode-spanningen. Belangrijke toepassin-
gen zijn onder meer laptops, batterijladers, industriële servo’s, 
servers, voedingsrekken in serverparken en robotsystemen.
Het gaat om de ZXCT199-serie, bestaande uit zes verschil-
lende varianten. Deze hebben elk een met een precisie-chop-
per gestabiliseerde opamp voor een zeer nauwkeurige werking. 
Hun lage offsetspanning maakt stroomdetectie mogelijk bij 
een minimale spanningsval over de shunt van ca. 10 mV voor 
een volledige schaal. Hierdoor kunnen hoge stromen worden 
gemeten via goedkope, laagwaardige shuntweerstanden.
De ZXCT199-serie leveren een uitggangsspanning overeen-
komstig de gemeten stroom en zijn verkrijgbaar in drie vaste 
spanningsversterkingsopties, namelijk 50 V/V, 100 V/V en 
200 V/V. Ze kunnen spanningen over shunts meten bij com-

Het meten van een stroom is niet ingewikkeld. Een geschikte shunt met een bekende waarde en een spanningsmeter is alles 

wat je nodig hebt. Met de wet van Ohm is immer de gemeten spanning zo om te rekenen naar de stroom die er loopt. Toch 

is er een groot nadeel aan dit systeem, namelijk de spanningsval. De shunt moet daarom een zo klein mogelijke weerstand 

hebben. De spanningsval is dan minimaal, maar vraagt om een spanningsmeter die weer complexer is. Diodes heeft dit 

opgelost in de vorm van een stroommonitor die heel simpel is in te zetten.

mon-mode spanningen van -0,1 V tot 26 V, onafhankelijk van 
de voedingsspanning.
De versterkers die geleverd worden in een SOT363-behuizing, 
hebben een operationeel temperatuurbereik van -40 °C tot 125 
°C, met een minimale versterkingsfout hierover. Voor de A- en 
B-versies is de maximale versterkingsfout ten opzichte van de 
temperatuur ± 1,0%, terwijl deze voor de C-versie ± 0,8% is. 
Hun offset-spanningsniveaus zijn maximaal ±150 μV voor de 
A-versie, ±100 μV voor de B-versie en een ±80 μV voor de 
C-versie die hiermee de hoogste precisie levert. Alle varianten 
kunnen worden gevoed met een voeding van 2,7 V tot 26 V, 
waardoor ze een grotere toepassingsflexibiliteit hebben. De 
opgenomen stroom is slechts 100 μA.

Simpel
Diodes heeft zoals gezegd alles in het IC geïntegreerd. Dit maakt 
dat het schema eigenlijk niets om het lijf heeft. Afbeelding 1 
toont het basisschema. Naast het IC en de schunt is er alleen 
nog een ontkoppelcondensator nodig. Met de in het schema 
getoonde waardes is de versterking een factor 100. Voor een 
factor 50 of 200 moet u een ander IC uit deze serie nemen 
waarin de waardes van de interne weerstanden zijn aangepast 
voor de genoemde versterkingsfactoren.
Omdat de referentie-ingang van het IC aan massa ligt, kan 
het IC alleen een positieve spanning leveren ten opzichte 
van massa. Hierdoor is deze versie van de stroommeter niet 
geschikt voor bidirectionele stromen. Is dit wel vereist, bijvoor-
beeld voor het meten van laad- en ontlaadstromen van accu’s 
of voor het meten van een wisselstroom, dan moet de referen-
tiespanning op bijvoorbeeld de halve voedingsspanning gelegd 

worden. Afbeelding 2 toont een schema hoe dit uitgevoerd zou 
kunnen. Met de spanningsdeler worden de referentie-ingangen 
van zowel de opamp als de ADC op een hoger niveau gebracht 
om zo een kunstmatig nul-potentiaal te creëren.
Het spreekt voor zich dat dat met twee weerstanden het nul-
niveau niet echt stabiel is. Een oplossing met een zenerdiode of 
een speciaal voor dit doel gemaakt onderdeel, levert een betere 
referentiespanning.
Met het verhogen van het referentieniveau kan zoals in afbeel-
ding 3 te zien is, een wisselstroom gemeten worden. De soft-
ware in de microcoltroller moet dan alleen voor elke meting de 
referentiespanning van de gemeten spanning aftrekken om zo 
de werkelijk gemeten stroom te bepalen.

Klein
Omdat het IC in een SOT363-behuizing is ondergebracht 
waarin ook alle voor de opamp noodzakelijke weerstanden 
zijn geïntegreerd, neemt de schakeling iets meer dan 4 mm2 
ruimte op uw print in beslag. Dit is beduidend minder dan een 
vergelijkbare schakeling rond een standaard opamp. Daarnaast 
levert hij een hogere nauwkeurigheid. De datasheet vertelt u 
hier mee over. Daar treft u ook nog een aantal voorbeeld aan 
van meetsystemen voor applicaties waar stoorpulsen op de voe-
ding weggefilterd moeten worden.                                           •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Bidirectionele stroommonitor’ 

www.diodes.com  

Het door Comate doorontwikkeld waterstofpaneel om groene 
waterstof betaalbaar te maken voor iedereen.

 ENERGIETECHNIEK  -  ELEKTRONICA

Het basisschema voor het meten van stromen met een simpele 
schakeling die een hoge nauwkeurigheid garandeert.

Bij het meten van een wisselstroom varieert 
de uitgangsspanning rondom het Vref-niveau.

Voor het meten van bidirectionele stromen moet Vref op 
bijvoorbeeld de halve voedingsspanning gebracht worden.
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Beperkte netcapaciteit geen belemmering
voor uitrol EV-snelladers

Het NXT Mobility tankstation in Dronten 
heeft de Nederlandse primeur en neemt als 
eerste de door ADS-TEC Energy en Porsche 
Engineering ontwikkelde snellaadinnovatie 
NXT ChargeBox in gebruik. Deze met een 
bufferaccu uitgevoerde snellader maakt met 
een kleinverbruiksaansluiting tot 320 kW 
ultrasnelladen mogelijk. Hierdoor wordt de 
landelijke uitrol van een ultrasnellaadnet-
werk niet meer belemmerd door de in toene-
mende mate beperkte Nederlandse stroom-
netcapaciteit. Om in de energiebehoefte van 
het groeiende elektrische wagenpark te kun-
nen voorzien moet het aantal oplaadpunten 
in Nederland de komende 9 jaar worden 
uitgebreid met 1,4 miljoen. Ondanks dat 

de vraag naar elektriciteit de komende jaren 
enorm stijgt, heeft het Nederlandse elektri-
citeitsnet op veel plaatsen nu al de maxi-
male capaciteit bereikt. Dit vormt een steeds 
grotere belemmering voor de elektrificatie 
van het wagenpark en de energietransitie. 
Het NXT ChargeBox-ultrasnellaadsysteem 
maakt ondanks de krapte op het stroomnet 
overal ultrasnelladen mogelijk. Aangesloten 
op een gangbare kleinverbruikersaansluiting 
kan de NXT ChargeBox één auto met een 
laadcapaciteit van 320 kW of twee auto’s 
tegelijkertijd met 160 kW opladen. Het 
NXT ChargeBox-systeem biedt de ideale 
vorm van peak-shaving. Een snellaadsessie 
start met een enorme vermogenspiek die 
vervolgens afzwakt naar een lager vermogen. 
De energieopslag in de accu van de NXT 
ChargeBox vangt de vermogenspiek aan het 
begin van de laadsessie op. Als de stroom-
vraag van het voertuig vervolgens daalt, 
schakelt de lader weer over op de normaal 
beschikbare stroomnetcapaciteit.                  •
NXT Mobility
(088) 472 04 72
https://nxtmobility.nl/

Netcongestie bestrijden
met accu-omvormers
Het Nederlandse bedrijf REConvert is 
overgenomen door Solarwatt GmbH. De 
Duitse fabrikant van hoogwaardige zonne-
energiesystemen werkte al langer samen 
met de specialist in state-of-the-art vermo-
genselektronica. Door de overname komen 
intelligente oplossingen voor grootschaliger 
opslag binnen bereik van commerciële par-
tijen die tegen de Nederlandse netcongestie 
aan lopen. REConvert en Solarwatt-dochter 
Solarwatt Innovation werken al enkele jaren 
nauw samen bij de ontwikkeling van thuis-
accu’s voor de opslag van zonne-energie. Zo 
heeft REConvert bijvoorbeeld meegewerkt 
aan de in 2021 geïntroduceerde Solarwatt 
Battery Flex. De overname biedt zowel stra-
tegische als operationele voordelen. Naast 
synergie en uitbreiding van het Solarwatt-
portfolio ambiëren beide partners ook een 
specifieke aanpak van de netcongestie. De 
opwekking van duurzame energie groeit in 
Nederland zo sterk dat de transportcapaci-
teit steeds vaker tekortschiet. De vraag naar 

transport overstijgt de capaciteit en veel 
commerciële eindgebruikers krijgen geen 
(volledige) aansluiting op het elektriciteits-
net. Mkb-bedrijven die uit hun kleinver-
bruikaansluiting groeien, kunnen nu vaak 
bij de netbeheerder geen aanspraak maken 
op een zwaardere aansluiting vanwege het 
overvolle net. De oplossing van Solarwatt 
vergroot de piekcapaciteit van de huidige 
netaansluiting door toepassing van omvor-
mer en accu.                                                •
Solarwatt BV
(0344) 767 002
www.solarwatt.nl

Slimme modulaire accu’s
Easy Block en Easy Blade van VARTA zijn de 
eerste standaard leverbare slimme en modulaire 
accu’s in 24 V en 48 V. Het assortiment wordt 
nu aangevuld met de 36V-versie van Easy 
Blade. De accu’s op basis van lithium-ion-tech-
nologie zijn modulair en flexibel uitbreidbaar 
en worden gebruikt in kleine en middelgrote 
voertuigen en in zelfrijdende transportsyste-

men op het gebied van logistiek, landbouw 
en robotica. Varta heeft ook een cloudoplos-
sing ontwikkeld als intelligente uitbreiding 
voor meer transparantie en optimalisatie. Met 
behulp van een gebruikers-dashboard kunnen 
alle belangrijke parameters van de accu, zoals 
laadtoestand, gezondheid of de temperatuur 
van het accu-managementsysteem of de accu-
cellen online worden weergegeven. Door deze 
data op te slaan in de cloud is het mogelijk om 
vanaf de werkplek de status van de gemon-
teerde accu’s in de diverse applicaties en op ver-
schillende locaties te monitoren.                     •
Varta AG
www.varta.com

Public Connection Lab
De openbare ruimte is volop in ontwikkeling. 
In lijn met de maatschappelijke trends zijn 
ook in de openbare ruimte veiligheid, ver-
duurzaming en nieuwe (communicatie-)tech-
nieken belangrijke thema’s. Daarnaast neemt 
het aantal elektrische auto’s snel toe, waardoor 
in de openbare ruimte meer laadpunten nodig 
zijn. Ontwikkelingen waar ELEQ, samen 
met collega-leveranciers, oplossingen voor 
biedt. Om in het eigen bedrijf zowel nieuwe 
aansluitkasten als nieuwe toepassingen voor 
die aansluitkasten te testen, heeft ELEQ zijn 
eigen lab geopend. Een lab voor het testen 
van de eigen aansluitkasten, maar ook voor 
het testen van scenario’s met collega-leveran-
ciers op het gebied van openbare verlichting, 
elektrisch laden en elektrisch straatmeubilair 
zoals een nieuw intelligent lichtsysteem, aan-

gesloten met een aansluitkast van ELEQ. In 
het lab test ELEQ momenteel een oplossing 
om lichtmasten te gebruiken voor het opla-
den van elektrische auto’s.                               •
ELEQ
(0521) 533 333
www.eleq.com

LPWAN-modules
De draadloze MiP-modules van Mipot dragen 
bij aan de succesverhalen in vele IoT-sectoren. 
Deze ultracompacte modules hebben een LGA-
vormfactor, een geavanceerde radio-chipset met 
breed sub-GHz frequentiebereik, up-to-date 
IoT-stacks en bieden ondersteuning voor open-
bare en privé-netwerken. LoRaWAN, LoRa 
Mipot, LoRa Modem, wM-Bus, Sigfox, MioTy 
of een combinatie van deze protocollen wordt 
ondersteund. Hierdoor kunnen MiP-modules 
wereldwijd worden toegepast in tal van appli-
caties. De modules zijn uitgerust met schaal-
baar flash-geheugen, vrij programmeerbaar 
geheugen en geavanceerde beveiligingsfuncties 
zoals secure hardware isolation en secure boot. 
Al deze technologie is gehuisvest in een kleine 

module van ongeveer 1 cm2. Dit geeft IoT-
engineers nieuwe mogelijkheden en ongekende 
vrijheid bij het ontwerpproces.                         •
Batenburg Applied Technologies
(010) 292 87 87
www.batenburg.nl/mip
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Cradle to Cradle-certificaat voor Solarwatt
Als eerste Duitse fabrikant van zonnepanelen 
heeft Solarwatt GmbH een Cradle to Cradle 
Certified Silver-certificaat behaald voor de 
glas-glas zonnepanelen die het bedrijf in 
Dresden produceert. De zonnepanelen van 
het bedrijf worden daarmee gedurende de 
hele cyclus - van materiaalinkoop tot recy-
cling - als bijzonder duurzaam gekwalificeerd. 
Met deze certificering speelt Solarwatt in op 
de groeiende belangstelling voor duurzame 
zonnepanelen in Europa. Cradle to Cradle-
certificering is een wereldwijd erkende, 
holistische standaard waarin materialen en 
producten worden beoordeeld op basis van 
zowel hun milieuprestaties als sociale impli-
caties. De certificering wordt toegekend door 
het onafhankelijke Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute (C2CPII). De Solarwatt 
glas-glas zonnepanelen zijn beoordeeld door 
EPEA, dat door C2CPII is geaccrediteerd. 
Wereldwijd hebben slechts twee andere pro-

ducenten van fotovoltaïsche panelen een 
actuele Cradle to Cradle-certificering. De 
zonnepanelen van de in Dresden gevestigde 
fabrikant kregen de beoordeling Goud in de 
subcategorieën hernieuwbare energiebronnen 
en waterbeheer en Zilver in de andere catego-
rieën, wat uiteindelijk leidde tot het eindpre-
dikaat Zilver.                                                •
Solarwatt BV
(0344) 767 002
www.solarwatt.nl

Netkwaliteits-analyzer meet 
upraharmonischen
De PQA 8000H van NEO gaat verder gaat 
dan de klassieke EN-50160 netkwaliteits-
analyzer. Hernieuwbare energiebronnen 
zoals windmolens en zonneparken produce-
ren vaak hoogfrequente storingen, net zoals 
frequentieregelaars voor motoren en laadsys-
temen voor elektrische auto’s. Het opspo-
ren van problemen in het net is hierdoor 
complexer dan ooit. Het analyseren van 
deze supraharmonische effecten vraagt om 
een netkwaliteits-analyzer waarvan het fre-
quentiebereik tot 500 kHz loopt. Klassieke 
analyzers leveren problemen op vanwege de 
beperkte bandbreedte. De NEO PQA 8000 
H is een compacte draagbare meter met 
multitouch-display en 4 uur accu-gebruiks-
duur. Hij voldoet aan netkwaliteits-stan-
daarden en grid-codes. De nauwkeurigheid 
is conform klasse A++ dankzij geavanceerde 
isolatieversterkers met 24-bit resolutie. Om 
elk elektrisch gevaar uit te sluiten, zijn de 
hoogspanningsingangen van de PQA 8000 
(CAT IV 600 V) geïsoleerd tot 6 kVp met 

behoud van hoge precisie (0,05%) en snelle 
bemonstering (tot 1 MS/s). Het systeem 
beschikt over vier ingangen voor spanning 
en afhankelijk van de uitvoering 4, 6 of 8 
stroomingangen.                                          •
Dewetron Benelux BV
(076) 54 42 544
www.dewetron.nl
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60 kW bidirectioneel 
DC-simulatiesysteem
Voor het testen van DC-omvormers en aan-
drijfsystemen voor vrachtwagens en zware 
machines heeft CNrood onlangs een compleet 
systeem ontwikkeld. Voor een bidirectionele 
output van minimaal 1200 VDC bij maximaal 
60 kW was een maatwerkoplossing nodig. 
CNrood is hiermee aan de gang gegaan en heeft 
het DC-simulatiesysteem opgebouwd op basis 
van vier stuks SM1500-CP-30 1500 V/15 kW 
bidirectionele regeneratieve voedingen van 
Delta Elektronika. Met deze vier units parallel 
geschakeld kan in totaal 60 kW vermogen aan 
het device under test worden geleverd. Dankzij 
de regeneratieve voedingen worden de elektri-
citeitskosten verlaagd. Er is een speciale trolley 
ontworpen die is aangepast aan het gewicht van 
de vier voedingsmodules en die stabiel genoeg 
is om in een flexibele laboratoriumomgeving 
te worden gebruikt. 
Om de veiligheid van 
de gebruikers te garan-
deren, zijn noodstops, 
interlocks en een bevei-
ligde DC-bus geïnstal-
leerd.                           •
CN Rood BV
(079) 360 00 18
www.cnrood.com

World of Electronics, stand 9B008

Open-frame voeding voor medische toepassingen
Aan zijn assortiment AC/DC-voedingen 
voor medische applicaties heeft P-DUKE de 
MAF300-serie met 300 W uitgangsvermogen 
toegevoegd. De MAF300-serie is ontworpen 
voor medische toepassingen met de hoogste 
isolatie van 2xMOPP, in overeenstemming 
met IEC 60601-1. De voedingen hebben een 
lage lekstroom van minder dan 100 μA en zijn 
daardoor geschikt voor ‘body floating’ medi-
sche apparatuur. De hoge efficiëntie tot 93% 
en het eigen stroomverbruik van minder dan 
300 mW dragen bij aan een compact ontwerp 
van 4” x 2”. De voeding kan gedurende 5 
seconden een piekvermogen tot 360 W leve-

ren om een verscheidenheid aan automatise-
ringssystemen en apparatuur met motoren/
kleppen in de medische sector te ondersteu-
nen. De MAF300-serie heeft een isolatie van 
ingang naar uitgang van 4000 VAC, kan tot 

op een hoogte van 5000 m worden gebruikt 
en heeft een breed bedrijfstemperatuurbereik 
van -40 °C tot +85°C, wat de MAF300-serie 
zeer geschikt maakt voor toepassingen in ruwe 
omgevingen. De voedingen zijn leverbaar voor 
enkelvoudige uitgangsspanningen van 12, 15, 
18, 24, 28, 36, 48 en 53 VDC. Deze uitgangs-
spanning is binnen ±10% regelbaar.                •
Telerex
(076) 578 20 00
www.telerex-europe.com

World of Electronics, stand 9A022

Primaire batterij direct op de print
Met niet-oplaadbare lithium-thionylchloride 
3,6V-batterijen biedt EVE Energy veel ener-
gie bij een extreem geringe zelf-ontlading, 
waardoor een batterijwisseling gedurende de 
levensduur van het apparaat vaak niet meer 
nodig is. In zulke gevallen kan de ontwerper 
ervoor kiezen de primaire lithium-cel direct 
op de print te solderen in plaats van in een 
verwisselbare houder te plaatsen. Naast gang-
bare langwerpige cilindrische cellen met sol-
deerlippen zijn ook compacte cellen in een 
rechthoekige behuizing leverbaar: EF651615 
– 400 mAh, 16,8 x 15,8 x 6,8 mm; EF651620 
– 500 mAh, 16,8 x 20,1 x 6,8 mm; EF651625 
– 800 mAh, 16,8 x 25,8 x 6,8 mm; EF702338 

– 1600 mAh, 23,3 x 38,3 x 7,2 mm. Ook 
zijn ronde zogenaamde wafercellen verkrijg-
baar: ER22G68 – 400 mAh, Ø22,6 x 8,0 
mm; ER32L65 – 1000 mAh, Ø32,9 x 7,1 

mm; ER32L100 – 1700mAh, Ø32,9 x 10,5 
mm. Naast de 3,6-V lithium-thionylchloride 
batterijen heeft EVE ook 3,0-V lithium-man-
gaanoxide batterijen in veel uitvoeringen in 
zijn assortiment.                                             •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl
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Vakbeurs Energie 2022

Beursorganisator 54events heeft de bezoe-
kersregistratie voor de Vakbeurs Energie 
geopend, die – onder de vlag van de 
Nationale Energie Week – plaats zal vinden 
op 11, 12 en 13 oktober in de Brabanthallen 
te Den Bosch, gelijktijdig met Zero 

Emission | Ecomobiel en de 
vakbeurzen PTREFAB en 
Industrial Heat & Power. 
Op de Vakbeurs Energie 
2022 delen de koplopers 
in verduurzaming van de 
gebouwde omgeving hun 
visie en doen zij zaken. Voor 
professionals met behoefte 
aan kennis, concrete oplos-
singen én netwerk op dit 
gebied is deze vakbeurs 
een verplicht nummer. De 
Nationale Energie Week 
is een cluster van netwerk-
events in het kader van de 

energietransitie, met van dinsdag 11 tot en 
met donderdag 13 oktober gelijktijdig de 
vier genoemde vakbeurzen – samen goed 
voor bijna 400 stands en een inhoudelijk 
programma van zo’n 200 workshops, semi-
nars en congressen. Toegang tot Vakbeurs 
Energie en de Nationale Energie Week is gra-
tis voor professionals, vooropgesteld dat zij 
zich vóór dinsdag 11 oktober via de website 
registreren. Met een toegangskaart bezoeken 
zij gratis ook de vakbeurzen PREFAB, Zero 
Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & 
Power.                                                        •
Vakbeurs Energie 2022
www.vakbeursenergie.nl

Programmeerbare AC/DC-voedingen
De AFX-serie van Pacific Power bestaat uit 
een reeks krachtige AC-, DC- en AC+DC-
compatibele schakelende voedingen in een 
vermogensbereik van 6 kVA tot 180 kVA. 
Alle AFX-modellen beschikken over een 
1-fase, split fase en een 3-fase uitgangscon-
figuratie, onafhankelijk van elkaar in te stel-
len. Het brede frequentiebereik van de AFX 
loopt van 1 Hz tot 3000 Hz en ondersteunt 
zowel een vaste frequentie van 400 Hz als de 
360...800 Hz ‘wilde’ frequentie van avionica-
toepassingen. De voedingen zijn ontwikkeld 
met de nadruk op prestaties, energie-effici-
entie, installatiegemak en een gebruiksvrien-
delijk bedieningsinterface. De controller 
uit de AFX-serie maakt zowel handmatige 
als volledig geprogrammeerde besturing 

mogelijk. Mede door de uitgebreide moge-
lijkheden en de moderne gebruikersinter-
face kan de AFX-serie gemakkelijk worden 
ingezet voor zowel eenvoudige als geavan-
ceerde AC- en DC-vermogenstoepassingen 
en -testopstellingen. Intern wordt gebruik 
gemaakt van digitaal geregelde hoogfre-
quent pulsbreedtemodulatie. Dit resulteert 
in een koele, stille en efficiënte werking 
in een compact formaat. De AFX serie is 

uitgerust met standaard 
analoge en digitale I/O-
functies, een scoopfunctie 
voor het vastleggen van 
spannings- en stroomgolf-
vormen, een programmeer-
bare uitgangsimpedantie en 
harmonische analysemetin-
gen. Bediening via een web-
browser via LAN of USB 
wordt ook ondersteund 
door de ingebouwde web-
server van de AFX.            •
TTMS BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

Compacte power quality analyzer
De UMG 96-PQ-L van Janitza is een power 
quality analyzer met veel mogelijkheden: 
kWh-registratie, registratie van storingen, 
analyse van de netkwaliteit, bewaking van 
aardfoutstromen en temperatuurbewa-
king. Een belangrijk voordeel van de UMG 
96-PQ-L is dat hiermee bestaande installa-
ties (ook als weinig ruimte beschikbaar is) 
heel eenvoudig van een volwaardige power 
quality analyzer kunnen worden voorzien. 
De analyzer past perfect in een paneel-uit-
sparing voor een gewone analoge meter van 
96 x 96 mm. Talrijke kwaliteitsparameters, 
zoals dips, pieken en harmonischen, kun-
nen met de UMG 96-PQ-L worden geregis-
treerd. Dit maakt een goed inzicht mogelijk 
in het verloop van de netkwaliteit. Op het 
grafische kleurendisplay worden alle waar-

den en full-wave-events 
getoond en geanalyseerd. De 
bediening is eenvoudig en 
intuïtief dankzij de duide-
lijke menustructuur. Door 
de slimme indeling van het 
geheugen blijven de stroom- 
en vermogensgegevens 
maximaal 15 jaar bewaard. 
De UMG 96-PQ-L is stan-
daard uitgerust met het 
Modbus RS485-protocol. 
Met de RCM-EL uitbrei-
dingsmodule kan de UMG 
96-PQ-L snel en gemak-
kelijk worden uitgebreid 
worden met een Ethernet-
interface (TCP/IP), twee 

differentiële stroomingangen (permanente 
monitoring van de aard- en differentiaalstro-
men), een temperatuuringang en een vierde 
stroomingang voor de nulleider.                   •
forTop automation & energycontrol BV
(038) 337 27 00
www.fortop.nl

World of Motion & Drives, 
stand 11 A039

Gestandaardiseerde voedingsconnectoren
Het M12-portfolio van Binder is uitgebreid 
met chassisdelen met L-codering en dipsol-
deercontacten. De producten uit de 823-
serie zijn geschikt voor handmatig solderen, 
golfsolderen en vooral voor reflow-solderen 
op printplaten in automatiseringstoepassin-
gen waar hoge eisen aan de installatie gesteld 
worden. Ze dienen daar als elektromechani-
sche interfaces voor het voeden van industri-
ele apparaten met maximaal 63 V(DC) en 
16 A. Met de trend naar gedecentraliseerde 
automatisering neemt ook de miniaturisatie 
toe: apparaten in het veld, zoals sensoren, 
actuatoren, controllers of industriële com-
puters, worden kleiner, terwijl de functio-
naliteit toeneemt, en dus ook de eisen aan 
de voeding. Dat brengt veel interfaces met 

zich mee in een beperkte 
ruimte, zodat er steeds meer 
vraag is naar compacte con-
nectoren. De L-gecodeerde 
M12-connectoren vormen 
een ruimtebesparend alter-
natief voor de bij voedings-
technologie gebruikelijke 
7/8-inch connectoren. De 
823-serie omvat tweedelige 
male en female chassisde-
len; ze bestaan uit een deel 
voor printmontage en een 
flensbehuizing, die niet per-
manent met elkaar verbon-
den zijn. In vergelijking met 
connectoren uit één stuk 

maakt dat het monteren en demonteren van 
de print eenvoudiger.                                   •
Binder Nederland BV
(023) 574 70 46
www.binder-connector.nl
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ICAPE Group unveils its new visual identity. A more precise, more dynamic, and 
clearly electronic-oriented logo accompanies the spectacular development of 
the company which is entering a new era in its history.

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

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

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

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

ICAPE GROUP REVEALS ITS NEW VISUAL IDENTITY

ICAPE Group onthult haar nieuwe 
visuele identiteit

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

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

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

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

De kracht van precisie, dat is het nieuwe motto van ICAPE Group. Woorden in de ware zin, die de 
wens verwoorden om alle energie van de groep op de meest doelgerichte manier in te zetten. Het arse-
naal aan diensten dat door ICAPE Group is ontwikkeld, heeft tot doel een lokaal, snel, efficiënt en 
concurrerend antwoord te bieden op alle behoeften van haar klanten, ongeacht het bedrijfsvolume. 
In een branche waar ‘bij benadering’ niets te zoeken heeft, is precisie het meest essentiële kwaliteits-
criterium. Deze nieuwe identiteit verandert de manier waarop ICAPE Group werkt niet fundamen-
teel, maar weerspiegelt een nieuwe motivatie en bevestigt een intentie die uitsluitend gericht is op 
de klanten en de toekomst.                                                                                                                                •
ICAPE Netherlands
0545 29 14 77
www.icape-group.com

 ADVERTORIAL  PRODUCTNIEUWS

Through-hole vlakdraadspoelen
Voor commerciële toepassingen introduceert Vishay twee 
through-hole IHDM vlakdraadspoelen met ‘zachte’ ver-
zadigingsstroom tot 422 A. De IHDM-1107BBEV-20 en 
IHDM-1107BBEV-30 hebben een kern van een ijzerpoe-
derlegering. Ze bieden stabiele zelfinductie en verzadiging 
over een bedrijfstemperatuurbereik van –55 °C tot +180 
°C met geringe vermogensverliezen en uitstekende warmte-
afvoer. De vlakdraadspoel heeft een gelijkstroomweerstand 
vanaf 0,25 mΩ, waardoor verliezen worden geminimaliseerd 

en de prestaties bij de nominale stroom worden verbeterd. 
Met een bedrijfsspanning tot 350 V zijn de componenten 
ideaal voor DC/DC-omvormers, differential mode-smoor-
spoelen en filters voor motor- en schakelruisonderdrukking 
in toepassingen met grote stromen en hoge temperatuur.    •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Industriële druktransmitter

Voor een breed scala aan industriële toepassingen presenteert 
TDK de compacte, robuuste B58620F3800B768 AFA druk-
transmitter voor schroefmontage. Deze is ontworpen voor een 
drukbereik van 1 bar tot 11 bar en temperaturen van –20 °C 
tot +125 °C. De afmetingen bedragen slechts 48 x 27 x 24 
mm. De nieuwe transmitter biedt een hoge meetnauwkeurig-
heid van ±0,5% volle-schaal in een temperatuurbereik van +20 
°C tot +80 °C. De piëzoresistieve druktransmitter is gebaseerd 
op MEMS-technologie met een robuuste roestvrijstalen druk-
poort. Hij is geschikt voor drukmeting van niet-bevriezende 
media zoals brandstof, verdunde zuren of verontreinigde lucht. 
De absolute-druktransmitter heeft een drukpoort met een dia-
meter van 0,4 mm met een M10-schroefdraad en is eenvoudig 
te monteren. De geïntegreerde signaalconditioner compenseert 
niet-lineariteit en temperatuurfouten. De transmitter levert 
een nauwkeurig, gekalibreerd analoog uitgangssignaal in een 
bereik van 0,5...4,5 V met een hoge immuniteit voor elektro-
magnetische storingen (EMI). Typische toepassingen zijn onder 
meer industriële procesbesturing, voedselverpakkingssystemen, 
pompbewaking en pneumatische systemen.                                •
ICsense NV
+32 16 589 700
www.icsense.com

Optocoupler-gatedriver

De TLP5212 van Toshiba is een slimme gatedriver-optocoupler 
met een uitgang van ±2,5 A die IGBT’s en MOSFET’s kan 
aansturen. De component is geschikt voor een breed scala aan 
toepassingen, waaronder omvormers, AC-servoaandrijvingen, 
fotovoltaïsche omvormers en noodstroomvoorzieningen. 
De TLP5212 heeft een nieuwe totempaaluitgang met twee 
N-kanaals MOSFET’s, die compatibiliteit garandeert met veel 
industriële specificaties. De TLP5212 kan via zijn totempaaluit-
gang tot ±2,5 A leveren of opnemen. Met zijn propagatiever-
traging van slechts 250 ns (maximaal), is het apparaat geschikt 
voor gebruik in high-speed toepassingen.                                   •
Toshiba Electronics Europe
+49 211 5296 0
http://toshiba.semicon-storage.com
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Kent u de afkorting STEM?
(Of: “Slim met de juiste stem?”)

Heeft u dat ook wel eens, dat u een afkoring tegenkomt waarvan u denkt die moet ik 
toch weten? Mij overkwam dit grappig genoeg vandaag bij het lezen van Dilbert. Kent 
u deze engineer uit de gelijknamige strip die voortdurend probeert de wereld vanuit zijn 
technische achtergrond te begrijpen? Voor mij een herkenbare strijd, als technisch- en 
oplossingsgericht persoon vecht ik al mijn hele leven tegen steeds oppoppende gedachte 
over anderen. Door Louis van Gaal zo mooi verwoord: “Ben ik nou degene die zo slim 
is of ben jij zo dom?”. Tenslotte, als je niet voldoende van een onderwerp afweet, én je 
hersens niet goed gebruikt, zijn de meest absurde uitspraken mogelijk.

Nu de afkorting die ik me niet meer direct kon herinneren. De setting in de strip is dat 
Dilbert een collega een volkomen absurde vergelijking hoort maken en daarop de vraag 
stelt: ‘What was your NON-STEM mayor in college?’. Het antwoordt hierop: ’Art 
history. Why do you ask?’.
Nu is een strip een ideale omgeving om je fantasie de vrije loop te laten gaan en dat doet 
deze tekenaar dan ook ruim. Hierbij houdt hij ons wel een spiegel voor en daarmee was 
deze setting voor mij te herkenbaar.

Maar waar staat STEM dan voor? Dit is een Amerikaanse afkorting die wordt gebruikt 
om de opleiding voor Science, Technology, Engineering en Mathematics in een begrip 
te benoemen. Dus non STEM, ja dat lijkt me een beetje wat wij vroeger, bij de studie-
keuze, een pretpakket noemden.

Hoe sluit dit nu aan bij mijn herkenning in de uitspraak van Louis van Gaal, die hij 
overigens al in 1996 maakte? 
Laat me met u een ervaring uit mijn verleden delen en wel op het vlak van duurzame 
Smart-Grids. Zoals u weet staat dit momenteel volop in de belangstelling. Niet alleen de 
afnemende gas leveranties uit Rusland, maar misschien nog wel meer omdat de netbe-
heerders, met Tennet voorop, niet meer instaat zijn alle aanvragen van de industrie voor 
nieuwe- én PV aansluitingen te honoreren.
Dit verhaal speelt zich af in 2014, ja acht jaar geleden. Ik was toen betrokken bij een pro-
ject om het elektriciteitsverbruik van een aantal huizen en appartementen zo te besturen 
dat zoveel mogelijk lokaal opgewekte zonnestroom ook lokaal gebruikt kon worden. 
Vooral het gedrag van de consumenten op de hierbij behorende gedifferentieerde tarie-
ven was onderdeel van het onderzoek.
Omdat dit bij wet verboden is hebben we dit grotendeels moeten simuleren, maar de 
uitkomst was erg positief, de meerderheid van de deelnemers was positief!

De rigide wetgeving heeft elke ontwikkeling om in deze, of andere vorm, van ener-
gie distributie, en dus ook energie transitie, in de kiem gesmoord zodat we nu met 
de resultaten zitten. In o.a. Eindhoven en Amsterdam kunnen nieuwe bedrijven geen 
E-aansluiting krijgen en veel bedrijven willen wel graag hun daken volleggen met PV 
maar kunnen hiermee het net niet op.
Volgens mij precies wat we níet willen!

De oorzaak? Ik raad er maar naar, maar van de 15 ministers van Economische zaken 
(waar energie onder valt) heb ik de volgende studies genoteerd: Toerisme, rechten, 
geschiedenis, economie, bedrijfskunde, controleur, sociale geografie en 1x werktuig-
bouw, maar dan weer niet de hele kabinetsperiode.
Kennelijk werkt het niet om een zo belangrijk onderdeel voor de samenleving als energie 
onder Economische Zaken te laten vallen. Dit is in de huidige regering opgelost door 
een echte minister (zonder portefeuille dan wel weer) voor Klimaat en Energie aan te 
stellen. Helaas heeft die dan weer bedrijfskunde gestudeerd.

Waarom ik dit helemaal uitgezocht heb? Mijn ervaring is dat als je niet weet waarover je 
het hebt, en bij elektriciteit is dat nou eenmaal elektriciteit, dan mis je de achtergrond 
om ook maar enigszins strategisch over dit specialistische onderwerp te denken, én kun 
je niet de juiste vragen aan de specialisten stellen om je te laten helpen.

Liever zou ik een minister voor Energie hebben met STEM achtergrond dan een die 
alleen zijn stem heeft om de toekomst te schetsen. Wat zou het fijn zijn als ik mij dan 
eens niet zo slim zou kunnen voelen!

Jan W. Veltman

Reageren?
jan.w.veltman@technology2success.nl
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De TDK-Lambda CUS250M-serie 250 W 
AC/DC-voedingen met afmetingen van 2” x 
4” is IEC 60601-1 en IEC 62368-1 gecerti-
ficeerd voor zowel Class I als Class II (dubbel 
geïsoleerde) installaties. Ze kunnen worden 
toegepast in apparatuur voor gebruik in de 
thuiszorg en tandheelkunde, alsmede medi-
sche-, test- en meet-, zend-, professionele 
audio- en industriële apparatuur. Conductie- 
en convectiekoeling maakt een geruisloos 
gebruik van de CUS250M mogelijk, die 
tot 250 W vermogen kan leveren bij omge-
vingstemperaturen tussen –20 °C en +50 °C. 
Inclusief geforceerde luchtkoeling of met een 
optionele geïntegreerde ventilator kunnen 
de U-profiel uitvoeringen 250 W leveren bij 
50 °C, met derating tot 125 W bij +70 °C. 
Opties voor de CUS250M zijn een 5 V/0,1 
A standby-spanning, remote on/off, DC OK- 
en AC Fail-signalering en keuze uit mechani-
sche constructies met een U-profiel, U-profiel 
met afdekking of met een ventilator aan de 
bovenkant. Er zijn momenteel uitvoeringen 
leverbaar met 12 V en 24 V uitgangsspan-
ning; uitvoeringen met 15 V, 18 V, 28 V, 36 

Compacte medische en industriële voedingen

V en 48 V volgen. De uitgangsspanning kan 
door de gebruiker worden aangepast. De voe-
dingen zijn geschikt voor ingangsspanningen 
van 85 tot 264 VAC en hebben een lekstroom 
van minder dan 150 μA. De CUS250M heeft 
een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 
4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en 
aarde is dat 1.500 VAC (1 x MoPP) en tus-
sen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). 
Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and 
BF-geclassificeerde medische apparatuur.      •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.co

De laserscanners uit de scanCONTROL-serie 
behoren qua nauwkeurigheid en meetsnelheid 
tot de krachtigste profielsensoren ter wereld. 
Om 3D-scans te genereren, moet er een bewe-
ging plaatsvinden. Ofwel worden de scanners 
over het meetobject bewogen door bijvoor-
beeld een robot of transportsysteem, of de 
meetobjecten worden langs de scanner geleid, 
bijvoorbeeld op een transportband. De lasers-
canners van Micro-Epsilon bieden een unieke 
combinatie van hoge dynamiek, precisie en 
compact formaat. Met de nieuwe generaties 
surfaceCONTROL, reflectCONTROL en 
scanCONTROL presenteert Micro-Epsilon 

Krachtige 3D-totaaloplossing
een krachtig 3D-productportfolio voor 
nauwkeurige geometrie-, vorm- en opper-
vlakteinspectie. Een groot voordeel is de 
krachtige 3DInspect-software, die compatibel 
is met alle 3D-sensoren van Micro-Epsilon en 
tal van functies biedt. Micro-Epsilon levert de 
3DInspect-software voor alle 3D-sensoren in 
het eigen portfolio. Deze software is gebruiks-
vriendelijk en intuïtief te bedienen. Met de 
software kunnen de parameters van de senso-
ren worden ingesteld, maar ook de acquisitie 
van de meetgegevens. Het gereedschapspalet 
is veelzijdig en varieert van de uitlijning van 
de puntenwolken tot berekeningsprogram-
ma’s voor afstand, hoogte, hoek en straal, 
evenals een eenvoudige uitvoeroptie. Naast de 
standaardversie wordt voor geautomatiseerde 
productieprocessen de functie-uitbreiding 
‘Automation’ aangeboden.                              •
Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

De markt voor huisautomatisering groeit 
nog steeds explosief. Werden in de beginja-
ren van de domotica ‘slechts’ de meest pri-
maire taken in huis overgenomen, hebben 
gebruikers nu vanaf overal ter wereld en zelfs 
spraakgestuurd toegang tot geluidsinstal-
laties, huishoudelijke apparatuur en meer. 
Toch bestaat er bij veel consumenten twijfel 
om over te stappen naar een volledig Smart 
Home-systeem. Want is dit wel het juiste 
moment? Hoe zit het met het implemente-
ren van nieuwe functionaliteit? En wat als 
behoeften of situaties veranderen? Busch-
free@home flex neemt bezwaren weg en biedt 
nieuwe mogelijkheden. Het geheim van dit 
nieuwe Smart Room-besturingssysteem is de 
inbouwsokkel; met slechts een paar exem-
plaren zijn namelijk oneindig veel variaties 
te realiseren, want niet het relais, maar de 
afdekking bepaalt de functionaliteit. Zo is 
letterlijk in een handomdraai elke schakelaar 
te transformeren tot een slimme schakelaar. 
De ruimtebedieningsvariant is eenvoudig te 
integreren door vlakke installatie. Bovendien 

Eenvoudige opstap naar slimmere woningen

kan het systeem via Bluetooth verbonden 
worden met een smartphone of tablet en 
zijn de instellingen van de diverse flexcom-
ponenten stuk voor stuk via de Busch-free@
home app in te stellen en in realtime te 
bedienen. Het flex-systeem kan daarnaast – 
zonder de componenten te vervangen – op 
elk moment worden uitgebreid.                  •
Busch-Jaeger
(088) 260 09 00
www.busch-jaeger.de/n
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Het assortiment professionele meetappara-
tuur van Wiha is uitgebreid met een groot 
aantal noviteiten. Tweepolige spanningszoe-
kers en doorgangstesters met groot meetbe-
reik (tot 1000 VAC en 1500 VDC) worden in 
drie varianten aangeboden. Aan het al in het 
Wiha-assortiment bekende model worden 
twee aanvullende varianten toegevoegd, voor 
de toepassing in schakelkasten, contactdozen, 
lichtschakelaars, verdeeldozen of machines. 
Twee veelzijdige digitale multimeters zijn 
dankzij een meetbereik tot 600 VAC/DC of 1000 
VAC/DC geschikt voor metingen aan fotovolta-
ische installaties op woonhuizen. De moge-
lijkheid voor opslag en relatieve waardemeting 
vergemakkelijkt en versnelt de vergelijking 
van meetwaarden. De Wiha-stroommeettang 

combineert alle relevante meetfuncties in één 
instrument. Net zoals de digitale multimeter 
maakt ook hier het meetbereik tot 1000 VAC 
en 1500 VDC de toepassing op vele gebieden 
mogelijk, tot en met metingen in het kader 
van fotovoltaïsche installaties en grote indus-
triële installaties. De Wiha-doorgangstester 
biedt een overspanningsbeveiliging tot 400 
VAC en geeft met groot volume een betrouw-
baar signaal via een akoestisch testgeluid. 
Zo wordt elk aangesloten stroomcircuit 
absoluut onmiskenbaar weergegeven, ook 
door ruimten of over verdiepingen heen. De 
draaiveldindicator meet betrouwbaar de fase-
draairichting en waarschuwt bij verkeerde 
bedrading, waardoor de draaiveldbepaling 
met slechts één test mogelijk wordt. Met drie 

varianten contactloze span-
ningszoekers tot 1000 VAC 
presenteert Wiha tenslotte 
een een reeks basisinstru-
menten die in geen enkele 
elektrotechnische uitrusting 
mag ontbreken.                    • 
Wiha Nederland
(06) 4631 1330
www.wiha.com/nl

Professionele meetapparatuur

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

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

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

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

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

Met de PGL-plus-P introduceert Schunk een 
flexibele en robuuste krachtpatser die vooral 
opvalt door zijn veiligheid. De pneumatische 
grijper is de eerste ter wereld met een gecerti-
ficeerd veilig grijpkrachtbehoud. De universele 
grijper is verkrijgbaar in vijf maten en biedt 
een uniek prestatiepakket van slag, kracht en 
connectiviteit, waardoor hij perfect geschikt 
is voor handlingtaken waar flexibiliteit vereist 
is. Dankzij de lange klemslag van 10 tot 25 
mm per vinger kunnen gebruikers een breed 
scala aan onderdelen verwerken met slechts 
één grijper. Dit bespaart investeringskosten en 
is bijzonder interessant voor kleine batches en 
grote variatie in onderdelen, zoals bij machi-

nebelading en assemblage. De 
nieuwe grijper heeft een grijp-
kracht van 220 N in maat 10 
en tot 1300 N in maat 25. 
Met de PGL-plus-P streeft 
Schunk een duidelijk doel 
na: meer veiligheid tijdens het 
gebruik en tegelijkertijd een 

breder scala aan toepassingen. Daarom biedt 
Schunk de pneumatische grijper als eerste 
ter wereld aan met het gecertificeerde, veilige 
GripGuard-grijpkrachtbehoud. Dit vermin-
dert het risico dat operatoren zich verwonden 
als ze bijvoorbeeld onderdelen verwijderen, 
aangezien ongecontroleerde kaakbewegingen 
bij een plotselinge drukverlaging bij voorbaat 
worden geëlimineerd. Bovendien gaan er geen 
werkstukken verloren bij een storing of nood-
stop. Bij drukverlies blijft minimaal 80% van 
de nominale grijpkracht betrouwbaar behou-
den.                                                                • 
Schunk Intec BV
(073) 644 17 79
www.schunk.com

Veelzijdige grijper

Het VeriSafe-systeem van Panduit minimali-
seert de elektrische risico’s bij het controleren 
of een schakelkast spanningsvrij is. In vergelij-
king met bestaande draagbare testinstrumen-
ten, kunnen operatoren en machinebouwers 
veel eenvoudiger en sneller controleren of er 
een elektrisch veilige omgeving aanwezig is. 
VeriSafe 2.0 zorgt er namelijk automatisch 
voor dat bij elke test het volledige testpro-
ces wordt uitgevoerd. Met slechts één druk 

op de knop kan de veiligheid worden getest 
bij zowel 3-fase als 1-fase applicaties, in een 
spanningsbereik tot 1000 V voor AC- en 
DC-toepassingen. Het faalveilige ontwerp 
benut actieve indicatoren voor de installa-
tiestatus. VeriSafe 2.0 is een ideale oplossing 
voor 480/600V CAT IV-binnen- en buiten-
toepassingen, voor servicetoegang en voor alle 
apparatuur voor de stroomverdeling, zoals 
frequentieomvormers en mcc’s.                     •  

Panduit Benelux
(020) 487 45 81
www.panduit.com

Veilig werken aan schakelkasten
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