
www.etotaal.nl

IoT-toepassingen beveiligen 
Beveiliging die voorgeprogrammeerd is door de fabriek en 
diep weg in de microcontroller is verborgen, is vele malen 
beter dan wachtwoorden.

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

22

Schoonmaken met droogijs
Het inwendige van elektronische en elektrische apparatuur maak je niet 
schoon met een schuimend sopje maar wel door te stralen met droogijs. 10

Het portaal voor industriële 
veldinstrumentatie
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elektronica

elektrotechniek

energietechniek

Industriële automatisering

Elektrotechniek
Deze AC/DC-converters zijn 
dankzij de geringe afmetingen, 
het hoge rendement en het 
geringe standby-verbruik bij 
uitstek geschikt voor toepas-
sing in smart homes

Industriële automatisering
Met dit bedrijfskeuze- en 
toegangsautorisatiesysteem 
kunnen op flexibele wijze 
bedrijfsmodi worden gede-
finieerd en machines tegen 
bedieningsfouten worden beveiligd

Embedded systems
Bedieningspanelen voor 
toepassingen waar hygiëne 
essentieel is, vereisen vaak 
maatwerk dat in samenwer-
king met de klant ontstaat

18

12

8

Test- en meetinstrumenten
Met deze thermische of warmtebeeld-
camera’s kan onzichtbare 
warmte- of infraroodstraling 
in de vorm van een ther-
mogram zichtbaar worden 
gemaakt

14

Evenementen
Het kan weer. Fysiek naar een evenement gaan,  
bijvoorbeeld het D&E event of de PROFIdag 2021. 166

http://aesensors.nl
http://sensors.nl
https://batenburg.nl/industriele-componenten/batenburg-adelco-electronics/
http://top-electronics.com


http://keller-holland.nl
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Klap van de molen?
Een windmolen in je achtertuin? Veel 
mensen zien dat niet zitten en hele volks-
stammen hebben ondertussen grote bar-
ricades opgeworpen tegen de komst van 
gigantische windturbines midden in het 
landschap. Protesteren tegen windmolens 
is iets dat ze volgens mij in Schiedam niet 
kennen. Daar staan de hoogste windmo-
lens van de wereld die liefdevol de reuzen 
van Schiedam genoemd worden. Dat de 
inwoners van Schiedam heel trots zijn op 
hun windmolens, blijkt wel uit de film-
pjes uit 2011 op YouTube van de opening 
van windmolen De Kameel. Dat was een 
taak voor de burgemeester, ondersteund 
door de plaatselijk fanfare en met vlag-
getjes zwaaiende klassen schoolkinderen. 

Nu is De Kameel niet zomaar een wind-
molen, maar een replica van een stelling-
molen die daar in 1715 gebouwde was 
voor het malen van graan voor de jeneve-
rindustrie. Met zijn ruim 30 meter is hij 
niet eens de grootste reus van Schiedam. 
Met die eer gaat windmolen De Nolet er 
van door. Deze molen met een hoogte 
van 55 meter inclusief de wieken is echt 
de hoogste ter wereld. En dat niet alleen. 
Het is ook de enige stellingmolen die er 
uit ziet als een traditionele molen, maar 
die een modern doel dient, namelijk het 
opwekken van elektriciteit. De traditio-
neel uitziende windmolen, die gebouwd 
is in 2005, is in feite een windturbine 
met een vermogen van 150 kW. Volledig 
geautomatiseerd levert hij zo per jaar ca. 
250.000 kWh aan de Nolet Distillery 
(bekend van de Ketel One Vodka). 

Voor toeristen is Nederland een land van 
tulpen, klompen en windmolens en niet 
een land van moderne, hoge windturbi-
nes. Dat menigeen dat zo wil houden, is 
dan ook goed te verdedigen. Misschien 
moeten we daarom het voorbeeld van de 
firma Nolet gaan volgen en alle moderne 
windturbines gaan vervangen door tra-
ditioneel uitziende windmolens. De toe-
risten zien het verschil toch niet. Op die 
manier slaan we twee vliegen in één klap. 
Nederland wordt nog meer op de toeris-
tische wereldkaart gezet en de proteste-
rende burgers hoeven niet meer naar de 
moderne windturbines te kijken. En als 
we op die manier alle windmolens her-
plaatst hebben die ooit ons landschap 
gesierd hebben, zijn we vele megawatten 
verder.

Ewout de Ruiter

Kortsluitbestendig elektriciteitsnet
Hoe zorgt men ervoor dat het elektriciteitsnetwerk van de 
toekomst met een grotere bijdrage van wind- en zonne-ener-
gie niet voortdurend uitvalt, maar zo stabiel mogelijk blijft? 
TU/e-onderzoeker Martijn Roos bekeek in het kader van zijn 
promotie-onderzoek hoe microgrids de elektriciteitsvoorzie-
ning betrouwbaarder maken in geval van een kortsluiting. 
Hij onderzocht hoe tijdens een kortsluiting een deel van het 
elektriciteitsnet in eilandbedrijf kan worden gebracht als een 
microgrid om de gevolgen van kortsluiting te verkleinen. 
Roos ontwikkelde een aantal dynamische modellen om de 
stabiliteit van het net te analyseren tijdens en na kortslui-
ting. In deze modellen kijkt Roos naar het vormen van een 
microgrid in eilandbedrijf na een kortsluiting (ook wel een 
kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf genoemd). Roos conclu-
deert dat wanneer zo’n microgrid tijdens een stroomstoring 
wordt ingezet, de schade beperkt blijft doordat er geen mas-

sale uitval plaats vindt. Men voorkomt een grote blackout, 
omdat het net als het ware in kleine eilandjes is verdeeld. Hoe 
meer energie er decentraal, bijvoorbeeld via zonnepanelen 
en windmolens, wordt opgewekt, hoe effectiever het is om 
in de toekomst microgrids in te zetten tijdens een stroom-
storing, ontdekte Roos. Een grootschalige stroomstoring kan 
een flinke economische impact hebben en de maatschappij 
lokaal ontwrichten. De kosten voor het implementeren van 
kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf zijn daarmee vergele-
ken relatief laag. Ook gebieden waar veel gegraven wordt en 
waar veel overstromingen, bosbranden of tornado’s zijn, heb-
ben baat bij het vormen van microgrids omdat deze gebieden 
vaker met kortsluiting te maken hebben.               •
Technische Universiteit Eindhoven
www.tue.nl

Als onderdeel van een nieuwe inspanning om het gebruik 
van gerecycled oceaanplastic te bevorderen, hebben Sabic, 
een wereldleider in de chemische industrie, en Microsoft 
hun krachten gebundeld om het eerste elektronische con-
sumentenproduct van Microsoft te creëren met een behui-
zing waarin 20 % gerecycled oceaanplastic is verwerkt – de 
Microsoft Ocean Plastic Mouse. Oceaanplastic is als plastic 

Microsoft-muis uit gerecyclede kunststof

ICT vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en 
de economie. Veel producten zijn volledig softwaregestuurd. 
Vaak is het ontwikkelen van die software een flinke opgave 
voor zowel de softwareontwikkelaar als het projectteam van 
de klant: specificaties zijn incompleet en er ontstaan techni-
sche uitdagingen. Dat leidt voor softwareontwikkelaars soms 
tot het vroegtijdig beëindigen van een project of juist tot een 
terugkerende klant. De kwaliteit van het eindresultaat en het 
tijdig opleveren hiervan spelen hier een belangrijke rol in, 
maar ook de kwaliteit van de werkrelatie. Welke factoren zijn 
van invloed op die zachte kant van het softwareontwikkelpro-
ces? En wat is zachte proceskwaliteit nu precies? Jaap van Ekris 
heeft op 1 oktober 2021 zijn proefschrift 'Why customers dis-
like software developers: An exploratory investigation of soft 
process quality dimensions of stakeholder-software developer 
interactions' aan de Open Universiteit in Heerlen verdedigd. 
Alhoewel softwareontwikkelaars intuïtief zachte proceskwali-
teit herkennen en het belang ervan inzien, is het ook een vaag 

begrip dat moeilijk te definiëren is. Om dit begrip beter han-
teerbaard te maken, bepaalt Jaap van Ekris in zijn onderzoek 
de belangrijkste onderliggende dimensies. In acht casestudies 
werden kritieke gebeurtenissen geïdentificeerd die de mening 
van de klant significant veranderden. Jaap van Ekris onder-
scheidde in totaal zeven dimensies: uiterlijkheden, betrouw-
baarheid, reactiviteit, geruststelling, empathie, partnership en 
transparantie. Het onderzoek van Jaap van Ekris laat zien dat 
de vastgestelde dimensies vaak een belangrijke rol spelen in 
projecten: ze kunnen de tevredenheid van de klant vergroten 
of verkleinen en ze komen zeer frequent voor. Veel van deze 
dimensies hebben individueel een merkbaar effect op het pro-
jectverloop, doordat ze cruciaal zijn gebleken in het afbreken 
van een project, of juist de trigger zijn om terug te komen bij 
een specifieke softwareontwikkelaar.               •
Open Universiteit
www.ou.nl

Klanten houden niet van softwareontwikkelaars

dat door een derde partij is gecer-
tificeerd als teruggewonnen uit oce-
aan of oceaanvoedende waterwegen 
of waar het vanaf deze locaties aan-
spoelde. Oceaanplastic verschilt van 
oceaangebonden plastic doordat dit 
laatste plastic wordt teruggewonnen 
uit oceaanvoedende waterwegen, 
kusten en in het binnenland binnen 
een afstand van 50 kilometer van de 
oceaan. De twee gerecyclede pro-
ducten spelen een complementaire 
rol bij het aanpakken van het pro-
bleem van plastic afval in de oceaan. 
Microsoft begon dit project met als 
doel het creëren van een kunststof 
die uit ten minste 10% gerecycled 
plastic uit de oceaan bestaat, als 
onderdeel van zijn streven om in 
2030 geen afval meer te produceren. 
Toen Sabic van dit project hoorde, 

sloot het bedrijf zich bij het initi-
atief aan om het vereiste materiaal 
aan te leveren en om een kunststof 
te ontwikkelen die voldeed aan de 
veeleisende kwaliteitsnormen van 
Microsoft. Het ontwerpteam van 
Microsoft werkte samen met tech-
nici van Sabic bij de beoordeling 
van prototypes gemaakt met de 
nieuwe kunststof. Deze inspanning 
resulteerde in verschillende herfor-
muleringsrondes voordat een defi-
nitieve versie tot stand kwam die 
het oorspronkelijke 10%-doel van 
Microsoft nog overtrof. Het eind-
product bevat 20 gewichtsprocen-
ten gerecycled oceaanplastic in de 
behuizing of 'shell'.               •
Sabic
www.sabic.com

http://maptools.nl
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Inschrijving deelname 
vakbeurs WoTS 2022 geopend

Hoogstaande technologie - vaak van eigen bodem - innovatieve 
producten en de laatste stand van zaken in de wetenschap: dit 
alles kunt u vinden tijdens de World of Technology & Science 
2022. 

Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 september 2022 opent de 
vakbeurs World of Technology & Science weer haar deuren in de 
Jaarbeurs Utrecht. Exposanten kunnen zich nu inschrijven voor 
deelname. Werelden van technologie en wetenschap komen tij-
dens WoTS 2022 bij elkaar. De integratie van kwaliteiten is van 
cruciaal belang voor de bezoekers. De exposanten en de betrok-
ken branches krijgen elk hun eigen identiteit in vijf onderschei-
dende werelden: World of Automation, World of Laboratory, 
World of Electronics, World of Motion & Drives en World of 
Industrial Processing.

WoTS 2022 wordt bezocht door functionarissen uit de industrie, 
wetenschap en zorg. De bezoeker kan terecht in vijf werelden. De 
vijf WoTS-werelden bieden zowel de bezoeker als de exposant de 
mogelijkheid om inspiratie op te doen en de laatste innovaties te 
bekijken. De combinatie van deze werelden vormt al jarenlang de 
kracht van WoTS. 

Het Federatiebestuur van FHI heeft bepaald om de deelnametarie-
ven voor standhouders gelijk te houden aan de tarieven van WoTS 
2020. ‘We kijken vol optimisme vooruit op een succesvol 2022. 
Gezamenlijk maken we dat mogelijk’, aldus de beursorganisatie.   

https://fhi.nl/wots/

In 2020 onthulden computerwetenschappers van 
TU Delft en Northwestern University (Illinois, VS) 
’s werelds eerste batterijloze Game Boy, die eindeloos 
speelplezier mogelijk maakt door energie te halen 
uit zowel zonne-energie als uit de kinetische energie 
die nodig is om de diverse knoppen in te drukken. 
Hetzelfde team heeft nu een platform gelanceerd 
waarmee makers, hobbyisten en beginnende program-
meurs hun eigen batterijloze elektronische appara-
ten kunnen maken, aangedreven door sporadisch uit 
de omgeving geoogste energie. Dit platform, BFree 
genaamd, bestaat uit hardware om energie te oogsten 
(BFree Shield) en een aangepaste versie van Python 
die bestand is tegen stroomuitval. Een beetje basis-
kennis van Python is eigenlijk al voldoende om snel 
en eenvoudig een batterijloze versie te maken van welk 
slim doe-het-zelf apparaat dan ook. Met deze techno-
logie kunnen beginnende programmeurs bijvoorbeeld 
een bewegingssensor op batterijen vervangen door een 
eeuwig werkende sensor op zonne-energie. Een bat-
terij weglaten is natuurlijk niet zo eenvoudig als het 
klinkt. Als een apparaat afhankelijk is van de geoogste 
energie, dan brengt dit onzekerheden met zich mee. 
Als bijvoorbeeld de zon achter een wolk verdwijnt, 
dan zal er tijdelijk geen zonne-energie beschikbaar 

zijn. Met BFree hebben de onderzoekers dit probleem 
aangepakt. Dankzij deze technologie kunnen appa-
raten eeuwig werken zonder continu over energie te 
beschikken. Als de stroom uitvalt, dan pauzeert BFree 
de berekeningen. Zodra er weer voldoende energie 
is, gaat het automatisch verder waar het gebleven is, 
zonder enig verlies aan geheugen en zonder eerst een 
langdurige herstart te moeten uitvoeren. Behalve dat 
dit energie bespaart, is de technologie ook nog eens 
intuïtiever dan men doorgaans bij traditionele appa-
raten ziet. Om tot een gebruiksvriendelijk proces te 
komen, hebben de onderzoekers BFree uitgerust met 
software die Python-programma’s kan interprete-
ren voor batterijloze apparaten. Een gebruiker hoeft 
alleen maar BFree Shield toe te voegen aan een (veel-
gebruikt) makersplatform om vervolgens het apparaat 
als gebruikelijk te programmeren. De BFree-software 
regelt de rest zodat het programma zonder batterijen 
werkt – oneindig lang, ondanks talloze stroomonder-
brekingen en puur op basis van de geoogste energie. 
Makers kunnen hier de instructies vinden voor het 
gebruik van de nieuwe technologie:                          •
BFree
https://github.com/tudssl/bfree

Iedereen kan batterijloze apparaten bouwen

IT Infra-event 2021
Op dinsdag 16 november zal in het 1931 
Congrescentrum 's-Hertogenbosch het IT 
Infra-event 2021 plaatsvinden. De exposan-

ten bieden die dag een interessant lezingenprogramma met 
specifieke thema’s; zij komen echter ook graag persoonlijk 
met de bezoeker in contact. Ten gevolge van de coronacrisis 
zijn steeds meer mensen en bedrijven afhankelijk van de 
IT-sector. IT-infrastructuur en datacenters zijn belangrij-
ker dan ooit tevoren. Tijdens het event wordt de bezoeker 
door technische en interactieve lezingen van de exposanten, 
keynote-sprekers en door middel van een paneldiscussie 
bijgepraat over actuele thema’s.                 •
Het complete programma van de dag is te  
vinden op: https://fhi.nl/itinfra/

Ondanks de immense populariteit van elek-
trische auto’s zijn er ook zorgen rondom de 
laadinfrastructuur in Nederland. Aangezien 
er steeds meer elektrische voertuigen 
komen, zijn er ook steeds meer laadpalen 
nodig. Meer e-auto’s en meer laadpalen 
leiden uiteindelijk tot een grotere belasting 
van het elektriciteitsnet. Momenteel zijn er 
in Nederland ongeveer 65.000 laadpalen, 
waarvan tweeduizend snelladers. In 2030 
moeten er zo’n 1,7 miljoen laadpalen zijn, 
vindt de Nederlandse overheid. Daarom 
moet er niet alleen geïnvesteerd worden in 
publieke laadpalen, maar ook in laadstati-
ons in nieuwe kantoren en appartementen-
complexen. Sinds 10 maart 2020 moet er 
in de bouwplannen voor private gebouwde 
omgeving rekening worden gehouden met 
het aanleggen van laadinfrastructuur voor 
EV’s. Innovatieve ontwikkelaars en archi-
tecten nemen straks de laadinfrastructuur 
mee als een belangrijke factor in hun plan-

Ontwikkelingen bij elektrisch rijden 
en de laadinfrastructuur

ningproces. Oplossingen zoals EV-laders in straatlantaarns zullen in de 
toekomst deel gaan uitmaken van het straatbeeld. De afgelopen jaren 
was er vooral aandacht voor zonnepanelen en windenergie. Maar wat als 
er geen zon of wind is om energie te leveren? Dat is waar EV's van pas 
kunnen komen: deze kunnen eventueel elektriciteit terugleveren aan 
het energienet.                •
CTEK
www.ctek.com

http://lemo.com
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De Zweedse activiteiten van Powerbox 
zijn verplaatst naar een nieuwe faciliteit 
in Hägersten, ten zuiden van Stockholm. 
PRBX is nu gevestigd in Västberga Allé 
36A – 126 30 Hägersten in een gebouw 
van 3.000 m2; het bedrijf richt zich daar 
met name op R&D en nieuwe technolo-
gieën. 
www.prbx.com

Op 1 juni 2021 heeft de Stokvis Group 
in Voorhout elektrotechnisch specialist 
Verhoef EMC uit Sliedrecht van Pon 
Holdings overgenomen. Met de overname 
versterkt de Stokvis Group zijn expertise 
op het gebied van hybride aandrijfsys-
temen, elektrotechnische installaties en 
diensten. Met Elsto Drives & Controls, 
Stolk Services, Emcé Winches, ADS van 
Stigt en nu Verhoef EMC heeft de Stokvis 
Group een sterke marktpositie voor 
bedrijven in de industrie, scheepvaart en 
offshore. 
www.stokvis.eu

Schneider Electric introduceert mySchnei-
der voor machinebouwers: een online por-
taal voor zakelijke partners die actief zijn 
in de machinebouw en industriële auto-
matisering. mySchneider biedt toegang 
tot de meest relevante informatie, tools 
en trainingen en combineert verschil-
lende diensten van Schneider Electric op 
één enkel platform: techniek, verkoop en 
marketing, productcatalogi en brochures, 
technische documentatie en software. 
www.se.com/myschneider

Infineon Technologies AG heeft een 
hightech chipfabriek voor vermogens-
elektronica op zijn locatie in Villach in 
Oostenrijk geopend. Met 1,6 miljard 
euro vertegenwoordigt de investering van 
de halfgeleidergroep een van de grootste 
projecten in de micro-elektronicasector 
in Europa en is het een van ‘s werelds 
modernste fabrieken. 
www.infineon.com

IAS maakt samen met een aantal 
andere bedrijven deel uit van de divisie 
Industriële Automatisering van Batenburg 
Techniek. De bedrijven binnen deze divi-
sie werken al een aantal jaren intensief met 
elkaar samen, en gaan nu onder een geza-
menlijke naam opereren: Batenburg IAS. 
Deze naamswijziging heeft geen invloed 
op bestaande overeenkomsten. 
www.batenburg.nl/ias

ArboTechniek heeft een app gelanceerd 
waarmee alle informatie over veilig en 
gezond werken binnen handbereik komt. 
Deze ArboTechniek Veiligheidsapp is 
gratis en wordt voortdurend geactualiseerd 
op basis van nieuwe ontwikkelingen in de 
branche en feedback van eindgebruikers. 
www.arbotechniek.nl/app

De Precisiebeurs is hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor profes-
sionals uit de precisietechnologie. Op 10 en 11 november 2021 
van 09:30 tot 17:00 uur komt het netwerk weer bij elkaar in de 
Brabanthallen in 's-Hertogenbosch om de laatste ontwikkelingen 
rondom precisietechnologie te delen. Meer dan 240 exposanten 
hebben zich ingeschreven en zult u tegen kunnen komen op de 
beursvloer. Dit jaar viert de Precisiebeurs haar 20-jarig jubileum. 
De vele voorbeelden en toepassingen die tijdens al die jaren op 
de beurs zijn getoond, bewijzen dat precisietechnologie een sta-
biele basis heeft gelegd voor de ontwikkeling van vele apparaten 
en technologieën. De ontwikkeling van precisietechnologie gaat 
razendsnel. Op de Precisiebeurs komen alle facetten bij elkaar, 

Precisiebeurs 2021

technisch en strategisch, die nodig zijn om op het allerhoogste niveau 
en volgens de hoogste kwaliteitseisen te blijven opereren.            •
Meer over de Precisiebeurs is te vinden op: 
https://precisiebeurs.nl/

Het studententeam 
Team Solar van de 
TU Eindhoven heeft 
een rijdend huis op 
zonne-energie gepre-
senteerd. Deze 'Stella 
Vita' wekt genoeg 
zonne-energie op om 
niet alleen te leven 
maar ook te rijden. 
Hiermee zet het stu-
dententeam een vol-
gende stap naar een 
duurzame toekomst. 
De Stella Vita is 
een huis op wielen. 
Het nieuwe concept 
van Team Solar gaat 
daarmee verder dan 
een camper: door de 
zonnepanelen op het 
dak kan het voer-
tuig namelijk in zijn 
eigen energie voor-
zien en is het niet 
afhankelijk van laad-
palen. De Stella Vita 
wekt genoeg zonne-

Rijdend zonnehuis
energie op om te rijden, douchen, tv te kij-
ken, een laptop op te laden en koffie te zet-
ten. Het voertuig heeft een dak dat omhoog 
schuift als het huis stilstaat. Hierdoor kan 
men erin staan om te koken of te werken. 
Daarnaast klappen er ook extra zonnepa-
nelen naar buiten als het dak omhoog gaat, 
waardoor het zonneoppervlak verdubbelt tot 
17,5 vierkante meter. Voor dagelijks gebruik 
is een comfortabel interieur ontworpen dat 
zo licht en efficiënt mogelijk is. Door zuinig 
om te gaan met energie kan de Stella Vita op 
een zonnige dag tot 730 km rijden.            •

Solar Team Eindhoven
https://solarteameindhoven.nl/

Het voertuig heeft een dak dat omhoog schuift 
als het huis stilstaat. Foto: Bart van Overbeeke.

Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst, 
hebben de TU Delft, overheid en partners als TenneT 
samen een nieuw laboratorium gebouwd: het Electrical 
Sustainable Power Lab (ESP Lab). Het meest recente 
IPCC-rapport liegt er niet om. De mens veroorzaakt een 
ongekend snelle opwarming van de aarde. Om de opwar-
ming tot anderhalve graad te beperken en daarmee de 
gestelde klimaatdoelen te realiseren, moet Nederland meer 
stroom uit zon en wind halen. Maar is ons elektriciteits-
net daar eigenlijk wel klaar voor? Het antwoord is nee. De 
energievoorziening moet daarvoor op een andere manier 
worden ingericht. Het ESP Lab is de plek waar de route 
naar een duurzame toekomst wordt bepaald. In het ESP 
Lab wordt het Nederlandse elektriciteitsnet klaargemaakt 
voor de toekomst. Daarbij spelen drie onderzoekslijnen een 
belangrijke rol: Photovoltaics, Power Electronics en Digital 
Technologies. Binnen deze onderzoekslijnen wordt er over 
de gehele keten geïnnoveerd. Van opwekking, conversie, 
transport, distributie en opslag tot en met het gebruik van 
(groene) elektriciteit, en van innovatieve hardware tot en 
met slimme algoritmes.                     •
TU Delft, www.tudelft.nl

Toekomstbestendig 
elektriciteitsnet

http://ttms.nl
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Lezingen en kennismarkt weer live te bezoeken 

De ontwikkeling van embedded systems wordt sterk bepaald door de technologie en de componenten die er op de markt 

beschikbaar zijn. Deze bepalen immers de mogelijkheden van het uiteindelijke product dat u wilt maken. Aangezien echter 

de techniek sneller verandert dan uw kennis, is een evenement als het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems 

Event de uitgelezen gelegenheid om snel en eenvoudig uw kennis up to date te houden. En als alles mee zit wordt het dit 

keer weer een evenement waar u live naar toe kunt gaan om letterlijk al het nieuws op te snuiven.

Het jaarlijkse Design Automation & Embedded 
Systems Event is het uitgelezen evenement waar ont-
wikkelaars en toepassers van embedded systems ken-
nis van de laatste technologieën met elkaar delen en 
waar zij visies en ervaringen uit kunnen wisselen met 
vakgenoten. Dit jaar wordt het D&E event 2021 
gehouden op woensdag 10 november in Van der Valk 
hotel Eindhoven (aan de A2 afslag 33 Waalre).
Op het moment dat we dit schrijven, is nog heel 
veel niet duidelijk omtrent de bedrijven die lezingen 
zullen houden en aanwezig zullen zijn op de kennis-
markt, maar tegen de tijd dat u dit leest, zal de website 
van het evenement u zeker uitgebreid kunnen infor-
meren over het programma van de dag. Eén ding is 

in ieder geval zeker: in het lezingenprogramma wordt 
aandacht besteed aan diverse specifieke thema’s die 
van belang zijn voor de ontwikkelaar van embedded 
systems en zoals het er nu naar uit ziet, wordt het een 
zeer gevarieerd aanbod. 
Ondanks dat we veel nog niet weten, is er al wel een 
aantal lezingen waarover al wel duidelijkheid bestaat. 
Zes daarvan laten we nu alvast de revue passeren.

Ontwerpuitdagingen van een Multi-Sensor 
module
Een slim gebouw vraagt om slimme elektronica, 
bijvoorbeeld de oplossing bGrid. De nodes van dit 
systeem voelen alles wat er in een gebouw gebeurt, 

waardoor een snelle nauwkeurige positionering van 
mensen en middelen mogelijk is. Door met het 
gebouw te communiceren, maakt de flexibele aanpak 
en open API-integratie van alles mogelijk, van verlich-
ting en klimaatsystemen tot toepassingen van derden. 
bGrid maakt controle mogelijk en biedt bruikbare 
inzichten voor eigenaren, beheerders en gebruikers 
van gebouwen.
Voor slimme gebouwen met deze technologie zijn 
innovatieve oplossingen nodig met een breed scala 
aan sensoren en functies. Deze moeten gecombineerd 
worden in een eenvoudig te installeren en compacte 
module. 
Joost Jansma en Bert van den Berg van het ontwik-

Afbeelding 1. De door 3T ontworpen bGrid node. Afbeelding 2. Twee voorbeelden van SoC’s met Bluetooth 5. Afbeelding 3. SuperCaps kunnen met de door Würth Elektronik 
ontwikkelde schakeling als back up ingezet worden.

D&E Event 2021
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Afbeelding 4. HMS laat zien hoe je cyberveilig embedded Industrial Ethernet en 
IIoT zonder gebruik te maken van stacks kunt verzorgen.

Afbeelding 5. Een ‘right first time for manufacture’ layout

kelbedrijf 3T vertellen welke ontwerpuitdagin-
gen ze zijn tegen gekomen bij het maken van de 
elektronica van de bGrid multisensornode. Dit 
moest namelijk een apparaat worden met veel 
interface-mogelijkheden en diverse sensoren. 
Daarbij moest alles ondergebracht worden in een 
kleine behuizing, moest het stroomverbruik heel 
laag zijn en wilde men dat hij zeer nauwkeurig 
kon meten. Een uitdaging die 3T tot een goed 
einde heeft gebracht en geleid heeft tot de node 
die te zien is in afbeelding 1.

Altijd en overal verbonden 
Kunnen draadloze IoT-apparaten hun leven lang 
op één batterij draaien of kunnen ze zelfs zon-
der, dat is de vraag die Arco Snoey van TOP-
electronics u voorlegt. Batterijen zijn immers in 
de praktijk niet altijd even handig. Je moet in de 
gaten houden of ze nog voldoende spanning leve-
ren en onderhoudsinspanningen verrichten om 
ze te vervangen. Vooral bij omvangrijke projec-
ten is dit geen sinecure. Bovendien zijn door de 
toegenomen populariteit van IoT-apparaten ook 
steeds meer industriële en business-processen 
afhankelijk van batterijen. Plotselinge uitval kan 
dan voor kostbare downtime zorgen. 
Het gros van de IoT-apparaten wordt namelijk 
gevoed vanuit batterijen. Om het gebruik bij IoT 
hiervan terug te dringen of zelfs over te gaan naar 
batterijloos, is er een oplossing namelijk het toe-
passen van super zuinige SoC’s (system on chip) 
met Bluetooth 5 die er voor zorgen dat de trans-
ceiver veel minder energie gebruikt, niet alleen 
bij het zenden en ontvangen, maar ook in rust. 
Het volledig kunnen elimineren van de batte-
rij uit een product is alleen mogelijk als er vol-
doende energie door energie harvesting is bin-
nen te halen. Dankzij de superzuinige SoC's met 
Bluetooth 5, kan dit veel gemakkelijker en kun-
nen IoT-apparaten hun leven lang op één batte-
rij draaien of is er zelfs geen batterij meer nodig. 
Arco Snoey legt tijdens het D&E-event uit hoe 
dit alles werkt en hoe u deze techniek zelf kunt 
toepassen (afbeelding 2).

Backup your application met SuperCaps
De meeste embedded systemen moeten ergens 
een back-up hebben voor als de voeding weg valt. 
Alex Snijder van Würth Elektronik laat u tijdens 
het D&A event zien dat SuperCaps hiervoor een 
geschikte basis vormen. Tijdens zijn lezing laat 
hij zien wat de belangrijkste parameters en eigen-
schappen van SuperCaps zijn. Vervolgens leert 
hij u om met behulp van Supercaps een back-
up voeding te bouwen. Daarbij kijkt hij speci-
fiek naar de hoeveelheid energie die moet worden 
opgeslagen en wat de gevolgen van tijd, span-
ning en temperatuur zijn op de totale grote van 
de benodigde capaciteit. Met zijn design tips en 
aanwijzingen helpt hij u met de eerste stappen 
naar een betrouwbare back-up voeding, nu en in 
de toekomst (afbeelding 3).

Bouwstenen voor embedded Cyber Se-
curity
De voordelen van Industry 4.0 en Industrial 
IoT hebben een valkuil: het maakt industriële 
apparaten kwetsbaar voor cybercriminaliteit. 
Cybersecurity is een kritieke kwestie geworden, 
niet alleen voor de informatietechnologie (IT)-
infrastructuur, maar ook voor de operationele 
technologie (OT). Naarmate IT en OT samen-
komen, moeten algemene automatisering op de 
fabrieksvloer en veel industriële toepassingen 
worden voorbereid op de cyberbeveiligingsbe-
dreigingen van zowel vandaag als morgen. Kurt 
van HMS Networks laat zien welke daadwerke-
lijke beveiligingsniveau van OT er zijn en zal het 
hebben over de variabiliteiten en welke cyber-
security-bouwstenen u kunt inzetten. Eigenlijk 
presenteert hij u een oplossing voor cyberveilig 

embedded Industrial Ethernet en IIoT zonder 
gebruik te maken van stacks (afbeelding 4).

Right First Time 
'Overbrug de kloof tussen CAD en CAM en 
bereik Right First Time voor productie' is de titel 
van de lezing van Dirk Stans van Eurocircuits. 
Wie Dirk kent, weet dat hij het vooral gaat heb-
ben over de basis van de elektronica, namelijk de 
PCB. Bij het ontwerpen van een elektronicatoe-
passing ligt de focus vooral op de elektronicafunc-
tionaliteit, maar de layout van de printplaat heeft 
een grote invloed op de maakbaarheid van het 
ontwerp. Kennis van het fabricageproces en diens 
mogelijkheden zijn onontbeerlijk om een goede 
layout te realiseren. Maar hoe goed de klant ook 
denk dat zijn layout is, het is de laatste controle 
van de layout door de fabrikant voordat die tot 
productie over te gaan die er voor zorgt dat de 
eerste PCB die er gemaakt wordt meteen al goed 
is. Kennisoverdracht tussen fabrikant en desig-
ner en een efficiënte technische dialoog omtrent 
PCB-data en de order zijn daarbij onontbeerlijk. 
Om dit alles te realiseren heeft Eurocircuits 
Visualizer Smart tools ontwikkeld. Deze staan 
gratis ter beschikking om de layout te controle-
ren en tegelijkertijd een prijs te berekenen. Ook 
zorgen deze tools voor een virtuele fabricage van 
de PCBA voor een laatste controle of de schake-
ling wel maakbaar is. Hoe dit alles in zijn werk 
gaat, zal Dirk in zijn lezing uit de doeken doen. 
U zult zelf kunnen zien hoe dit alles de ontwerper 
helpt om een 'right first time for manufacture' 
layout te maken en er zo voor te zorgen dat de 
printen op tijd en binnen het budget klaar zullen 
zijn (afbeelding 5).

Kunstmatige intelligentie in embedded 
systems
Tegenwoordig vindt kunstmatige intelligentie 
steeds meer zijn weg naar embedded systems. 
Het maakt toepassingen mogelijk die formeel 
ondenkbaar waren. Daarvoor is wel speciale, 
slimme hadware nodig. Florian Faltin van Elma- 
Electronic GmbH zal namens Elincom een lezing 
geven over het integreren van dergelijke hoog-
waardige hardware in ruwe omgevingen waar de 
eisen hoog zijn en de ruimte beperkt.
Aan de hand van een klantcase over de ontwik-
keling van een cPCI-Serial platform voor auto-
noom rijden laat hij zien hoe dit in z'n werk gaat 
en hoe we in de toekomst zorgen voor herbruik-
baarheid van zo'n complexe ontwikkeling voor 
vergelijkbare toepassingen (afbeelding 6).

Wat gaat het worden
Wat de exacte invulling van het D&E event gaat 
worden is zoals gezegd nog de vraag, maar zeker 
is dat alle info half oktober op de website van 
het evenement beschikbaar zal zijn. Ook liggen 
de gekozen dag en plek vast, namelijk 10 novem-
ber in Van der Valk hotel Eindhoven. Daar hopen 
alle deelnemende bedrijven u van harte te mogen 
verwelkomen.            •
Voor meer informatie, 
ga naar https://fhi.nl/dene/ 

Afbeelding 6. Veel intelligentie in een kleine ruimte.

Het D&E Event  wordt gehouden op 10 november 2021.
Meer informatie en aanmelden: www.fhi.nl/dene

D&E Event 2021

Deelnemende bedrijven:

  3Dutch B.V.

  3T

  Altium

  C.N. Rood

  CB Distribution

  Elincom electronics B.V.

  Eurocircuits N.V.

  Fineline QPI B.V.

  HMS Networks Benelux BV

  INDES-IDS

  InnoFour B.V.

  Logic Technology B.V.

  Phoenix Contact BV

  QBayLogic B.V.

  Telerex

  TOP-electronics

  Würth Elektronik NL B.V.
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Met PITmode fusion worden machines en installaties tegen onbevoegde toegang beveiligd 
en wordt schade door ondeskundige bediening voorkomen. Het bedrijfsmoduskeuze- en 
toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion verifieert personen via de gegevens op een 
cryptografisch beveiligde RFID-sleutel en geeft op basis van de vastgelegde autorisaties 
toestemming voor bepaalde acties. Pas wanneer de uitleesunit de juiste autorisatie meldt, 
kunnen personen het veiligheidshek openen. Ideaal voor bijvoorbeeld het garanderen van 
veilige toegang in een robotcel. 

PITmode fusion: veilige toegangsbewaking

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

Toegang alleen met autorisatie!
Op een gecodeerde RFID-transpondersleutel ont-
vangen geautoriseerde medewerkers de op hun 
individuele taak afgestemde machinevrijgave. 
Maximaal vijf veilige bedrijfsmodi kunnen wor-
den gedefinieerd, bijvoorbeeld automatisch bedrijf, 
handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden 
of servicebedrijf. De sleutel wordt in het bedienings-
paneel gestoken, de SEU detecteert de vastgelegde 
bedrijfsmodus en PITreader schakelt functioneel 
veilig om. Zo worden ongevallen, bedieningsfouten 
en manipulatie voorkomen. Gebruikers profiteren 
door de hogere beschikbaarheid van hun machines.

“Security plus”
De RFID-sleutels worden in de PITreader ingele-
zen en ingeleerd. Om de manipulatiebeveiliging te 
verhogen, kunnen ze met bedrijfsspecifiek gepro-
grammeerde PITreaders worden gecodeerd, dat 

wil zeggen de sleutels krijgen een met een wacht-
woord beveiligde handtekening. Alle niet-bedrijfs-
specifiek gecodeerde sleutels krijgen dan geen toe-
gang. Bovendien kan met de RFID-sleutels en de 
PITreader een op groepen gebaseerd rechtenbeheer 
worden gerealiseerd. In dat geval worden de ver-
schillende vrijgaven niet overgedragen aan indivi-
duele personen, maar aan complete groepen met 
dezelfde toegangsrechten. Dit is handig vooral voor 
bedrijven met meerdere, ook internationale vesti-
gingen voor het verlenen en beheren van de toe-
gangsrechten. Het beheer vergt minder werk en er 
wordt tijd gespaard.

Verdere taken
Behalve de toegangsrechten en de keuze van de 
bedrijfsmodus kunnen met PITmode fusion talloze 
functies worden gerealiseerd. Dat kan de eenvou-
dige vrijgave zijn die een sleutelschakelaar op het 

bedieningspaneel vervangt, of de toegangsrechten 
voor deelfuncties van machines. Verder kan een com-
plexe hiërarchische autorisatiematrix met verschil-
lende groepen en autorisaties in het vrije gebruikers-
bereik worden gemaakt. Op de RFID-sleutel worden 
deze functies gebundeld en worden extra mechanische 
sleutels of toegangskaarten vervangen. Dat vergemak-
kelijkt het gebruik voor de gebruiker. 

Flexibel inzetbare varianten
Zowel de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode als 
de uitleesunit PITreader kunnen als flexibel stand-alone 
apparaat worden ingezet. Ook in combinatie met een 
Pilz besturing zoals de configureerbare kleine besturing 
PNOZmulti of het automatiseringssysteem PSS 4000 
functioneren de systemen uitstekend. PITmode en 
PITmode fusion bieden functioneel veilige bedrijfsmo-
duskeuze en toegangsautorisatie tot PL d.

Men kan de PITmode fusion (artikelnummer 402251) 
eenvoudig en snel in de e-shop van Pilz bestellen.      •
Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

De IM18-CCM50 van Turck is een com-
pacte condition monitoring controle-unit 
voor eenvoudige installatie in de schakel-
kast. Dit maakt het gebruik mogelijk van 
zowel de informatie van de geïntegreerde 
sensoren voor het meten van deurpositie, 
vochtigheid en temperatuur, als de gege-
vens van externe sensoren en meetappa-
ratuur, die kunnen worden geïntegreerd 

via analoge en digitale interfaces. Naast 
twee analoge ingangen (mA of V) biedt 
de module twee digitale in- en uitgangen 
alsmede een relaisuitgang voor taken zoals 
het aansturen van signaallampen en een 
USB 2.0 Host voor het aansluiten van een 
massa-opslaggeheugen of een draadloze 
adapter. Via een add-on interface kunnen 
andere apparaten zoals de IM18-CCM51 

worden aangesloten voor stroommeting 
voor 12 AC-kanalen met maximaal 600 A. 
De gegevensoverdracht en voeding van de 
IM18-CCM-modules wordt via de back-
plane gerealiseerd.              •
Turck B.V.
(038) 422 77 50
www.turck.nl

Linux-gebaseerd conditie monitoring platform 

Panasonic heeft het EM PhotoMOS relais 
geïntroduceerd als component voor batte-
rij-managementsystemen. De functie is het 
schakelen van een shuntweerstand om de 

isolatie tussen high-voltage en low-voltage te 
monitoren. Door pin 5 weg te laten in de 
behuizing is een grotere lucht/kruipwegaf-
stand gerealiseerd tussen de load pins waar-
door er een load-voltage van 1.500 V moge-
lijk is. De PhotoMOS is geschikt voor AC 
en DC loads waarbij deze in DC polariteit 
ongevoelig is. Typische toepassingen voor 
deze PhotoMOS zijn isolatiedetectie, span-
ning monitoring en signaal controle.          •
Elincom Electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

BMS PhotoMOS relais
De Dragino LSPH01 is een LoRaWAN-
sensor voor het meten van de bodem-pH. 
De sensor is bij uitstek geschikt voor IoT-
landbouwtoepassingen. Hij is ontworpen 
om de bodem-pH en bodemtemperatuur 

te meten. Zo kan het zuur- of alkaliniveau 
van de bodem op verschillende plekken wor-
den gemeten en centraal worden verwerkt. 
De LSPH01-sonde bestaat uit een solide 
AgCl-referentie-elektrode en een edelme-
talen pH-gevoelige elektrode waarmee de 
pH van de grond met hoge nauwkeurigheid 
en stabiliteit wordt bepaald. De gemeten 
waarden worden daarna draadloos naar een 
LoRaWAN IoT-server verzonden.             •
Antratek Electronics
(0180) 704 000
www.antratek.nl

LoRaWAN pH-sensor

http://aesensors.nl
http://pilz.nl
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De MXFS van HBK is een optische interro-
gator die nauwelijks gevoelig is voor externe 
invloeden en die 128 kanalen per device biedt. 
Dat is ideaal voor engineers die metingen 
moeten uitvoeren onder lastige omstandig-
heden en testomgevingen zoals bouwplaatsen 
of laboratoria. De MXFS is gebaseerd op de 
BraggMETER-technologie, die geïntegreerd 

is in het QuantumX-platform van HBK. 
Fiber Bragg grating-sensoren zijn eenvou-
dig te installeren, zijn veilig in elektro-
magnetisch opzicht en geschikt voor het 
gebruik op afgelegen plekken of bij lange 
objecten zoals pijpleidingen of bruggen. De 
flexibele apparatuur kan ook toegepast wor-
den als een stand-alone module voor toe-
passingen zoals de monitoring van de pan-
tograaf van een trein. De MXFS kan ook 
gebruikt worden in combinatie met andere 
QuantumX meetversterkers. Zo kunnen 
uitgebreidere systemen samengesteld wor-
den voor complexe meetprojecten, waarin 
gesynchroniseerde metingen van verschil-
lende sensortechnologieën noodzakelijk 

zijn en die gebruik maken van de gebruikelijke 
communicatieprotocollen voor de langeter-
mijn-monitoring en validatie van bijvoorbeeld 
windturbines en batterijen.                 •
 
HBM
(0416) 286 040
www.hbm.com

Optische interrogator

Melexis introduceert 
intelligent OLED  
controller
Melexis heeft een intelligente OLED con-
troller ontwikkeld, die alle componenten 
integreert die nodig zijn voor de interne 
en externe LED- en OLED-verlichting van 
voertuigen. Deze MLX81130 kan 25 LED's 
/ OLED's aansturen en werkt samen met 
de Melexis Light Bus interface. Hierdoor is 
het eenvoudiger om een verlichtingssysteem 
voor een auto te bouwen. Er zijn immers 
geen aparte controllers meer nodig voor de 
LED's en de OLED's.              •

Melexis
+32 (13) 670 795
www.melexis.com

Veiligheidsgrendel
Voor de veiligheidsgrendel PSENbolt van 
Pilz zijn nu nieuwe varianten beschikbaar 
voor combinatie met het veilige mechanische 
heksysteem PSENmech met dichthouding: 
gebruikers kunnen kiezen tussen standaardva-
rianten en uitvoeringen met sleutel. De veilige 
totaaloplossing bestaat uit een mechanische 
grendel, een deurgreep en een nieuwe, flexibel 
combineerbare veiligheidsschakelaar. Er zijn 
standaardvarianten en varianten met geïnte-
greerde sleutel beschikbaar. Sommige hier-
van kunnen ook worden aangevuld met een 
noodontgrendeling. De varianten met geïnte-
greerde sleutel maken het mogelijk de grendel 
in geopende stand vast te zetten, bijvoorbeeld 
wanneer iemand de installatie moet betreden 
voor onderhoudsdoeleinden. De deur kan 
dan niet van buitenaf weer worden gesloten 
door andere personen en de machine kan niet 
opnieuw worden gestart. Dit voorkomt een 
onbedoelde herstart van de machine. De vari-
anten met geïntegreerde sleutel zorgen zo voor 
meer veiligheid van de installatie. PSENbolt 
voldoet in combinatie met het veiligheidshek-
systeem PSENmech met dichthouding aan een 
veilige vergrendeling en veilige dichthouding 
tot PL d volgens EN/ISO 13849-1 resp. SIL 
CL 2 volgens EN/IEC 62061. Als de oplos-
sing wordt aangevuld met de gecodeerde veilig-
heidsschakelaar PSENcode, is een veilige hek-
bewaking tot de hoogste veiligheidscategorie 
PL e volgens EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 
volgens EN/IEC 62061 gegarandeerd.             •

Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

http://elincom.nl
https://www.modelec.nl
http://helmholz-benelux.eu
http://calpe.nl
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Schoonmaken met droogijs
Perfect voor alle elektrische apparaten 

blokken en ventilatieroosters tot alle soorten elektrische en elektronische 
onderdelen van generatoren, schakelkasten, automaten of lasrobots. Daarbij 
kan de techniek gebruikt worden op gevoelige oppervlakken zoals glas, 
metaal, plastic, hout of textiel en overal toegepast kunnen worden waar het 
reinigen met water geen optie is zoals op geleidende onderdelen. 

Hoe kom je aan droogijs
Droogijs is een product dat veelal geleverd wordt in grote blokken die je op 
bestelling geleverd krijgt en die je een aantal dagen kunt bewaren in speciale 
thermoboxen. In de meeste droogijsreinigers worden deze blokken verma-
len tot de gewenste palletgroottte waarna ze met perslucht gestraald kun-
nen worden. Het gebruik van vast droogijs is een kostbaar proces, zeker bij 
afname van kleinere hoeveelheden, en omdat je het ruim op tijd moet bestel-
len, niet echt handig voor schoonmaakklussen die niet vooraf gepland zijn. 
Droogijsstralen was daarom voor veel bedrijven geen optie, hoewel het al 
jaren een zeer efficiënte en effectieve manier van reinigen is.

Zelf maken
Zoals gezegd is het stralen van droogijspellets die gemaakt zijn door grote 
blokken droogijs met behulp van hydraulische persen, de zogenaamde pel-
letizers, te verkruimelen alleen zinnig voor schoonmaakbedrijven die dag 
in dag uit deze techniek gebruiken. Karcher (de maker van de welbekende 
hogedrukreinigers) heeft echter een slimme machine ontwikkelt die zelf vast 
CO2 weet te maken. In deze machine wordt namelijk vloeibaar CO2 door 
middel van adiabatische expansie omgezet in vast CO2, een proces dat we 
kennen van CO2-blussers. 
Omdat vloeibaar CO2 in cilinders geleverd wordt en hierin vloeibaar blijft 
zonder dat daarvoor koeling nodig is, is in principe de schoonmaakmachine 
op elk gewenst moment inzetbaar, ook voor de kleine schoonmaakklussen. 
Wel moet de cilinder voorzien zijn van een stijgbuis die er voor zorgt dat er 
vloeistof onder uit de cilinder betrokken wordt en geen gasvormig CO2 dat 
boven de vloeistof bevindt (dus geen koolzuurgascilinder die voor het tappen 
van bier gebruikt wordt). 
In de IB 10/8 L2P van Karcher (afbeelding 1) worden dus de droogijspellets 
met een temperatuur van ca. -79 °C zelf gemaakt en met perslucht naar het 
schoon te maken oppervlak gestaald met een snelheid van 150 m/s. Het vuil 
wordt door de lage temperatuur broos en brokkelig en wordt weggestraald 
door de botsingen van de pallets en de luchtstroom. Zonder het gebruik van 
chemicaliën of water wordt er zo schoongemaakt. Omdat deze methode zo 
goed als geen schurend effect heeft en er geen droogijsresten achterblijven, 
worden bijzonder gevoelige oppervlakken voorzichtig en zonder veel moeite 
gereinigd. Een ander groot voordeel is dat u kunt reinigen zonder planning, 
op elk gewenst moment van de dag, want de IB 10/8 L2P staat altijd direct 
klaar voor gebruik. Hierbij is de IB 10/8 L2P bijzonder aangenaam in het 
gebruik. Bovendien is het ergonomische spuitpistool ook geschikt voor 
krappe ruimtes en reinigt de machine tot in de kleinste hoekjes waardoor 
demontage van het te reinigen object in de meeste gevallen overbodig is. 

Elke machinebouwer weet hoeveel 

vuil zich kan ophopen in schakel- 

en besturingskasten. Na verloop 

van tijd weet stof en vuil via 

ventilatieopeningen of andere gaten 

zich op te hopen in de kast waardoor 

het lastig wordt om onderhoud te 

kunnen plegen of er zelfs storingen 

kunnen ontstaan doordat vocht voor 

geleding van het opgehoopte vuil zorgt. 

Schoonmaken van vervuilde kasten 

met elektronica en of elektrotechniek 

is dan ook geen overbodige luxe. De 

vraag is allen hoe je dat snel, goed en 

gemakkelijk kunt doen.

Afbeelding 1. De droogijsreiniger IB 10/8 
L2P produceert zelf droogijspellets tijdens 
het reinigen en enkel in de benodigde 
hoeveelheid. 

Afbeelding 2. Het resultaat voor/na behandeling met 
de IB 10/8 L2P.

Afbeelding 3. Het reiniging van kaartverkoopautomaten 
is in eens niet meer tijdrovende.

voor behandeling

na behandeling

Bijkomend voordeel is dat de IB 10/8 L2P valt onder de MIA/
Vamil subsidieregeling voor milieuvriendelijke technieken. De 
overheid betaalt dus mee bij de aanschaf van een dergelijke 
machine.                              •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achterghrond, 
artikel "Schoonmaken met droogijs" 

www.karcher.nl

Een vervuilde schakelkast kun je helaas niet met 
een schuimend sopje onder handen nemen en ook 
een hogedrukreiniger is niet het juiste apparaat 
om te gebruiken. Losliggend stof kan met pers-
lucht weggeblazen worden, maar zit het vuil vast-
gekleefd door bijvoorbeeld olie en vet of andere 
substanties die er voor zorgen dat de viezigheid 
niet zomaar weg te blazen is, dan moeten er andere 
schoonmaakmethoden gebruikt worden. Een 
methode die al jaren goede resultaten oplevert, is 
het stralen met droogijs. Dit is een techniek die 
vergelijkbaar is met zandstralen, maar waarbij in 
plaats van harde en scherpe zandkorrels gebruik 
gemaakt wordt van verpulverd droogijs. Dit zijn 
kleine korreltjes (pallets) vast CO2 die veel zachter 
zijn dan zand en daardoor wel het vuil aanpakken, 
maar niet het oppervlak van de componenten in 
de schakelkast. Daar komt nog bij dat het vuil als 
het ware bevriest en daardoor losbarst en door de 
luchtstroom waarmee de droogijspellets gestraald 
worden, weggeblazen wordt. Op het schoon te 
maken oppervlak blijft daardoor niets achter, want 
ook het droogijs sublimeert bijna onmiddellijk tot 
gasvormig CO2.
Droogijsreinigers zijn de ideale schoonmaakma-
chines voor het reiniging van lamellen van koel-
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De Flex-to-Board RF mmWave Connector 
5G25-serie van Molex is bedoeld als oplos-
sing voor veeleisende 5G mmWave-toe-
passingen die een strikte signaalintegriteit 
vereisen bij hoge frequenties tot 25 GHz. 
Deze nieuwe Molex-microconnector stelt 
fabrikanten van RF-antennemodules en 
ontwerpers van mobiele apparaten in staat 
om high-speed 5G-componenten te optima-
liseren en tegelijkertijd de ruimtebeperkin-
gen op extreem kleine maar steeds dichter 
bestukte printen te verminderen. De Molex 
Flex-to-Board RF Connector 5G25-serie 
ondersteunt high-speed datatransmissie in 
een ruimtebesparende oplossing die extra 
bescherming biedt tegen zware omgevings-
omstandigheden. Met een afstand van 0,35 
mm tussen de signalen, een hoogte van 
slechts 0,6 mm, een breedte van 2,5 mm en 
een lengte van 3,6 mm biedt het compacte 
formaat van de 5G25 een grote ontwerp-
flexibiliteit van de print. Bovendien stelt de 
5G25 ontwerpers van RF-antennemodules 
en mobiele apparaten in staat om RF- en 

niet-RF-signalen te combineren, waardoor 
er minder connectoren nodig zijn terwijl er 
extra ruimte en kosten worden bespaard. De 
5G25 is volledig afgeschermd tegen elektro-
magnetische interferentie om een superieure 
signaalintegriteit te garanderen. Het volledig 
afgeschermde ontwerp van Molex garan-
deert de beste far-field gain-prestaties in zijn 
klasse, wat ideaal is voor het aansluiten van 
5G-antennes op de rest van de transceiver.  •
RS Components Nederland
(023) 516 65 55
www.rsonline.nl

5G25-printconnector voor 25 GHz
De 3D-snapshot-sensoren van Micro Epsilon 
worden gebruikt om volledig automatische-
inline tests van niet-geassembleerde printpla-
ten mogelijk te maken. In tegenstelling tot 
conventionele testsystemen zoals meetmicro-
scopen, zijn ze zuiniger en werken ze aanzien-
lijk sneller. Voor hoogwaardige keramische 
substraten gelden fabricagetoleranties tot 2 
µm, die met de surfaceCONTROL-sensoren 
kunnen worden bewaakt. De surfaceCON-
TROL 3D 3510 3D snapshot-sensor maakt 
de volledig geautomatiseerde inline inspectie 
van geometrie, vorm en oppervlak van onbe-
stukte printplaten mogelijk. De sensor behaalt 
de beste meetresultaten op matte objecten, met 
een herhaalnauwkeurigheid tot 0,4 µm. De 
meting met aansluitende berekening en eva-
luatie duurt slechts 1,5 seconde. Onbestukte 
printsubstraten dienen als basiselement voor 
printplaten die bijvoorbeeld in sensoren, 
smartphones of computers worden geïnte-
greerd. Indien de vlakheid van de ondergrond 
niet overeenkomt met de specificaties, kunnen 
de componenten tijdens de montage onvol-

doende nauwkeurig worden aangebracht. 
De zeer nauwkeurige 3D-snapshot-sensor 
surfaceCONTROL 3D 3510 meet direct 
in de productielijn op het matte oppervlak 
van het substraat. De werkafstand bedraagt 
120...140 mm. De meetwaarden worden in 
de sensor berekend en via de geïntegreerde 
Gigabit Ethernet-interface naar een externe 
PC gestuurd. Verdere verwerking, beoordeling 
en logging van de 3D-gegevens is mogelijk 
met de krachtige 3DInspect-software.            •

Micro Epsilon BeNeLux
(0162) 510 400
www.micro-epsilon.com

3D-controle van kale printplaten

Compacte LiDAR-sensor

De TiM2xx is een compacte, kostenefficiënte 
en betrouwbare 2D-LiDAR sensor die uiterst 

breed inzetbaar is. De HDDM+-technologie 
zorgt ervoor dat hij perfect taken als aan-
wezigheidsbewaking, lokalisatie en object-
herkenning kan uitvoeren. De TiM2xx is 
bijzonder geschikt voor toepassing in accu-
aangedreven voertuigen: hij kan namelijk 
tegelijkertijd zowel referentiekaarten van de 
omgeving maken als mobiele platformen 
lokaliseren. Dankzij de ROS-driver (Robot 
Operation System) is implementatie kinder-

spel. Daarnaast is de TiM2xx geschikt voor 
een breed scala aan applicaties, zoals toepas-
sing in interactieve media. Of het nu gaat 
om informatieschermen, experience walls 
of interactieve games, de TiM2xx detecteert 
eenvoudig waar (de hand van) een persoon 
zich bevindt. De sensor zet de meetgegevens 
vervolgens om in een signaal dat een nieuw 
beeld of een nieuw informatievenster acti-
veert. De belangrijkste eigenschappen van 

de LiDAR-sensor: compact, kostenefficiënt 
en betrouwbaar; snelle uitvoer van meetge-
gevens via ethernet-interface; werkbereik tot 
10 m; afstandsmeting met fijne hoekresolutie 
en HDDM+-technologie; snelle installatie en 
inbedrijfname; gering stroomverbruik.         •
SICK BV
(030) 204 40 00
www.sick.nl

Aan zijn SL-Serie voedingen heeft Magna-
Power 18 nieuwe 10kW-modellen met een 
hoogte van slechts 1 U toegevoegd. De 
nieuwe units leveren nominale spanningen 
tot 1500 VDC en nominale stromen tot 250 
ADC. De complete SL-serie bestaat uit 19 
inch brede programmeerbare DC-voedingen 
met een hoge vermogensdichtheid. Hierdoor 

is de SL serie uitermate geschikt voor meer-
kanaals rack-mount applicaties bij omge-
vingstemperaturen van –25 °C tot +50 °C. 
De voedingen zijn leverbaar vanaf 1,5 kW 
tot 10 kW. De bedieningselementen bevin-
den zich op het frontpaneel; er is voorzien 
in een 37-pins connector voor geïsoleerde 
analoge en digitale I/O, alsmede in een 

RS232-interface. Tevens is er remote inter-
facesoftware beschikbaar. Voor toepassing in 
ATE-omgevingen is een IVI-driver ontwik-
keld.                 •
T.T.M.S. BV
(0252) 621 080
www.ttms.nl

10kW-voeding met geringe hoogte

https://www.we-online.com/web/en/wuerth_elektronik/start.php
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Het staat als een huis: smart homes zijn niet langer een voorbijgaande trend of 
toekomstmuziek. Wie vandaag groen (lees: energie- en kostenbesparend) én 
comfortabel wil leven, integreert slimme technologieën in huis. 

Elipse voedt smart home-toepassingen
met de LD-R2-serie van Mornsun

Elipse is power supply-specialist voor 
slimme huistechnologie
Van slimme airconditioners tot afzuigkappen en 
koffiemachines – al deze geautomatiseerde elektro-
nische apparaten zijn erop gericht om het leven te 
vergemakkelijken én te verbeteren. Elipse is expert 
in een breed scala aan smart home-toepassingen. 
Als power supply-specialist deelt het bedrijf in elk 
geval graag zijn expertise op het gebied van voe-
dingssystemen voor deze toepassingen. 

Slimme huizen met de LD-R2-reeks van 
Mornsun
Om met de deur in huis vallen: een voeding is het 
kloppend hart van elk goed werkend besturings-
systeem. De LD-R2-serie van Mornsun leent zich 

in het bijzonder goed voor domotica en huisauto-
matisering, van slimme verlichting tot intelligente 
ventilatiesystemen, boilers en warmtepompen. 
Maar ook slimme sloten en bewaking op afstand 
via custom beveiligingsapparatuur worden moge-
lijk met de LD-R2-reeks van Mornsun.

De LD-R2 is slim compact
Elipse levert de LD-R2 serie van Mornsun omdat 
deze van alle markten thuis is. De AC/DC-converter 
is één van Mornsun’s meest compacte converters. 
De module speelt daarmee perfect in op de kleine 
afmetingen van slimme huistechnologie-toepassin-
gen. 
De LD-R2 is verkrijgbaar in diverse vermogens van 
3 W tot 30 W en voldoet aan de nieuwe veiligheids-

norm IEC/EN/UL62368 en aan IEC/EN60335/
EN61558 voor huishoudelijke apparatuur. De 
Mornsun AC/DC-converters die Elipse levert, 
hebben een breed ingangsspanningsbereik van 
90...305 VAC of 100...430 VDC en zijn verkrijgbaar 
met verschillende uitgangsspanningen van 3,3 V, 5 
V, 9 V, 12 V, 15 V, 24 V of 48 V (afhankelijk van 
het type). Het brede temperatuurbereik van –40 °C 
tot +85 °C in combinatie met het hoge rendement 
en het geringe standby-verbruik van slechts 0,1 W 
maakt Morsun’s LD-R2 tot een uiterst betrouw-
bare oplossing voor elk slim huishoudapparaat.    •
Elipse
+32 3 354 51 80
www.elipse.eu

Met de CO2-sensormodule SG112A is het 
mogelijk om de luchtkwaliteit met een hoge 
nauwkeurigheid (tot 5000 ppm) te meten 
door gebruik te maken van geavanceerde 
non-dispersive infrarood-technologie die zeer 

geschikt is voor IoT-toepassingen. Met een 
seriële of PWM-interface kunnen de gegevens 
eenvoudig worden geconfigureerd voor alarm- 
en drempelwaarden. Met zijn kleine formaat 
van 30 x 15,3 x 7,7 mm en een gewicht van 2,7 
gram is de sensor ideaal voor gebouwautoma-
tisering zoals HVAC en andere toepassingen 
binnenshuis. De belangrijkste specificaties van 
de module op een rijtje: non-dispersieve infra-
roodtechnologie (NDIR); voorgekalibreerd 
en gebruiksklaar; absolute meting van con-
centraties tot 5.000 ppm; breed scala aan gas-

metingen (niet slechts 'net boven of onder de 
drempelwaarde'); automatische achtergrond-
kalibratie (ABC); digitale interface (RS232 
en PWM); configureerbaar alarm; 2.000 ppm 
CO2 standaard, configureerbaar van 400 tot 
5.000 ppm; digitale uitgang voor alarm bij 
hoge CO2-concentratie; klein formaat en 
gering gewicht.                                 •
TOP-electronics
(0180) 580 492
www.top-electronics.com

Luchtkwaliteitsbewaking met Nanotron CO2-sensor Stekkerbehuizing 
met dockingframe
Bij automatische gereedschapswisse-
lingen moeten elektrische connectoren 
niet alleen zelfcentrerend in elkaar pas-
sen, maar dient ook rekening te worden 
gehouden met de IP-bescherming; deze is 
belangrijk voor goede werking en duur-
zaamheid. De connectorbehuizingen 
van de ILME BIG-serie met roestvrijsta-
len dockingframes MBV...D maken een 
IP-beveiligd, automatisch plug in-proces 
mogelijk. De behuizingen zijn uitermate 
geschikt voor de insteektechniek van 
racks, matrijzen- en gereedschapsbouw 
voor spuitgietmachines en de bouw van 
modulaire machines in inline-design. De 
stekkerbehuizing is daarnaast ook geschikt 
voor dockingstations voor het opladen van 
zelfrijdende transportsystemen en auto-
nome magazijnvoertuigen in een slimme 
fabriek. De belangrijkste eigenschappen: 
zelfcentrerende connectorbehuizingen 
voor automatische koppeling; betrouw-
bare IP-bescherming; grote tolerantie van 
+/– 1,5 mm in X- en Y-richting; lange 
levensduur van 10.000 steekcycli; eenvou-
dige montage.               •

CC Nederland BV
(079) 820 00 20
www.ccned.nl

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

ADVERTORIAL

http://sensors.nl
http://teleradio.nl
http://elipse.eu
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De industrie is voortdurend op zoek naar 
het volgende niveau. Omdat AI en IIoT 
tegenwoordig vanzelfsprekend zijn, wordt 

de slimme fabriek steeds belangrijker en is 
in veel gevallen al een intelligente oplossing 
in het systeem geïntegreerd. Een machine 
vision-systeem met AI-implementatie dat 
aan alle eisen kan voldoen, kan fabrikanten 
enorm ten goede komen. AVS-600 is een 
hoogwaardig machine vision-systeem met 
de schaalbaarheid en veelzijdigheid om alle 
denkbare AI gebaseerde machine vision-
toepassingen te dekken. Onder de motor-
kap van de AVS-600 zijn Intel 9e generatie 
Core- en Xeon-processoren ingebouwd die 
de nodige rekenkracht bieden voor zware 
industriële toepassingen. Het systeem heeft 

een ingebouwd PCIe x16-slot voor een 
GPU waardoor krachtige beeldverwer-
kingsprestaties gegarandeerd zijn. Dankzij 
optionele PCIe- en I/O-uitbreidingsslots 
kunnen meerdere machine vision-camera's 
worden ondersteund om nauwkeurige 
en duidelijke beelden voor het verwer-
kingsproces vast te leggen. Het systeem 
heeft een groot geheugen (tot 64 GB) 
om tegelijkertijd verschillende taken uit 
te kunnen voeren. Een uitgebreide I/O-
interface ondersteunt een grote verschei-
denheid aan simultane industriële toepas-
singen. Het brede ingangsspanningsbereik 

ondersteunt energiehongerige GPU- en PoE-
uitbreidingskaarten.                •
HPS Industrial BV
(033) 277 49 05
www.hpsindustrial.nl

Geavanceerd machine vision-systeem

De druktransmitters uit de serie 36 XiW 
hebben nieuwe X2P-elektronica en een 
nieuwe firmware-versie gekregen (met een 
vernieuwd Modbus-protocol) maar blij-
ven compatibel met het eerdere protocol. 
Dankzij de nieuwe elektronica kan vóór 
levering aan de klant softwarematig wor-
den ingesteld welk uitgangsignaal de sen-
sor levert (analoog, digitaal, RS485, SDI-
12 of I2C). Bij de serie 21Zio staat ‘IO’ 
voor IO-link. Hiermee wordt de koppeling 
van diverse sensoren verzorgd. CANopen 
is het protocol bij uitstek in de automo-
tive sector. CANopen-software zorgt voor 
een universele uitwisseling van gegevens 
en regelt allerlei basisfuncties (zoals een 
adres om een deelnemer direct te kunnen 
aanspreken of een signaal om continu te 

controleren of een deelnemer nog aanwe-
zig of actief is). De serie 23SX-C heeft nu 
een CANopen-output.              •

Keller Meettechniek
(0812) 399 840
www.keller-holland.nl

Druktransmitters Zuinige en koele FPGA’s
Edge-computersystemen hebben compacte 
programmeerbare componenten nodig met 
een laag stroomverbruik en een kleine ther-
mische footprint om ventilatoren en andere 
vormen van koeling te elimineren en tege-
lijkertijd voldoende rekenvermogen te bie-
den. Microchip heeft dit probleem opgelost 
door het statische stroomverbruik voor zijn 
mid-bandwidth Field Programmable Gate 
Array's (FPGA's) en FPGA System-on-Chip 
(SoC) componenten te halveren en ze de 
kleinste thermische footprint te geven bij de 
beste rekenprestaties in hun klasse. Met hun 
uiterst geringe stroomverbruik overtreffen 
de nieuwste low-density PolarFire FPGA's 
(MPF050T) en PolarFire SoC-componenten 
(MPFS025T) alle andere low-density FPGA- 
of SoC FPGA-alternatieven die momenteel 

verkrijgbaar zijn. Ze zijn ideaal voor low-
power slimme embedded vision-toepassingen 
en voor toepassingen in automotive, industri-
ele automatiserings-, communicatie-, defen-
sie- en IoT-systemen waar de rekenkracht niet 
in het gedrang mag komen.              •

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

http://www.reichelt.nl
http://helmholz-benelux.eu
http://elipse.eu
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De Micro en Mosaic Cores zijn hoogwaardige betaalbare thermische camera’s van Seek Thermal. 
De Micro Core heeft baanbrekende afmetingen. Met een zeer kleine vormfactor, een gering 
stroomverbruik en lichtgewicht is de camera ontworpen voor toepassingen zoals mobiele apparaten, 
drones, wearables, security en IoT. 

“Ik zie, ik zie wat u niet ziet…”

Door het instellen van resolutie, framesnelheid en 
gezichtsveld kan de warmtebeeldcamera gebruikt wor-
den in vele toepassingsgebieden, zoals:
 gebouwinspectie en gas- en lekdetectie
 veterinaironderzoek
 elektrotechnische sector
 militaire- en politiedoeleinden
 voedselindustrie
 brandpreventie
 personendetectie 
 beveiligingssystemen

Micro Core
De Micro Core is perfect voor mobiele apparaten, dro-
nes, wearables, IoT en andere kleine-vormfactortoepas-
singen. De camera heeft een detectiebereik van -20 °C 
tot +300 °C met een resolutie van 200 x 150 pixels. Hij 
heeft een gezichtsveld van 61° en 81°, is sluiterloos en 
heeft een framesnelheid van <9 Hz. De afmeting is < 8 x 
11 x 9 mm (L x B x H).

Mosaic Core
De Mosaic Core kan het beste worden ingezet bij bevei-
ligingscamera's en bij test- en meetapplicaties, openbare 
veiligheid, openluchtrecreatie en nog veel meer. 
De camera heeft een detectiebereik van -40 °C tot +330 

°C met een resolutie van 320 x 240 pixels en 200 x 150 
pixels. Hij heeft een gezichtsveld van 15° tot 105°, is 
uitgerust met een sluiter, is beschikbaar tot 32 Hz, en 
heeft een framesnelheid van <9 Hz doorlopend tot 32 
Hz. De afmetingen zijn 10 x 20 x 21 mm tot 23 x 20 x 
21 mm (L x B x H).
De HFOV – Hoog Frequente Oscillerende Ventilatie – 
variëren van 15 °C tot 105 °C. De gekozen kern kan 
variëren van 30.000 of 76.800 temperatuurpixels. Elke 
pixel past automatisch de versterkingsstatus aan om het 
resolutiecontrast te maximaliseren bij het bekijken van 
warme en koude objecten.

Starterkits en software
Voor beide productsoorten zijn starter kits beschikbaar 
die gebruik maken van de door Seek ontwikkelde soft-
ware, waarbij detectieniveaus en de daarbij horende 
alarmering ingesteld kan worden.
Met een Starter Kit kan men snel en gemakkelijk met de 
ontwikkeling van een applicatie beginnen. Gebruikers 
krijgen toegang tot de “Developer Portal” met Seek 
Thermal SDK’s, API’s en andere belangrijke documenta-
tie om ervoor te zorgen dat het project een succes wordt.

Wie wil ontdekken hoe de warmtebeeldcamera’s in eigen 
elektronische producten kunnen worden toegepast, kan 

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

contact opnemen met TOP-electronics. Het TOP-team 
staat met raad en daad paraat.     •

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

Micro Core

Mosaic Core

Starter kit

De kabelgemonteerde M8-signaalconnectoren 
van Binder staan aan de basis van efficiënte en 
betrouwbare installaties in de sensor- en actua-
tortechniek. De connectoren met snap-in snel-
sluiting, die nu beschikbaar zijn in uitvoeringen 

met 3 tot 6 contacten, hebben zich bewezen in 
industriële toepassingen waar een betrouwbare 
signaaloverdracht vereist is en de installatie-
ruimte beperkt is. Binder heeft verschillende 
rechte, kabelgemonteerde en kabelgegoten M8 

snap-in connectoren toegevoegd aan de suc-
cesvolle 718-productserie. Ze worden geassem-
bleerd met PUR- of PVC-kabels, die standaard 
2 of 5 meter lang zijn. Op aanvraag kunnen 
samenstellingen met andere kabellengtes wor-

den geleverd. Omdat het vergrendelingsme-
chanisme geen draaiende elementen heeft, kan 
met deze bijzonder gemakkelijk te hanteren 
connectoren zeer efficiënt worden geïnstal-
leerd. De ronde M8 snap-in connectoren uit 
de 718-serie zijn in gekoppelde toestand IP65-
beschermd. Ze zijn voorzien van vergulde mes-
sing pincontacten en bronzen buscontacten. 
Met nominale spanningen tussen 30 V en 60 
V zijn de producten, afhankelijk van de draad-
dikte en het aantal contacten, geschikt voor 
nominale stromen van 1,5 A tot 3 A. De 3- en 
4-pins versies zijn gespecificeerd voor 2 A resp. 
4 A. De uitvoeringen met 5 contacten zijn voor 
stromen tot 3 A; de 6-pins versies voor maxi-
maal 1,5 A. De 3- en 4-pins versies kunnen een 
nominale piekspanning aan van 1500 V. Voor 
de uitvoeringen met 5 of 6 contacten is dat 800 
V. In een stabiele configuratie hebben alle con-
nectoren van deze serie een betrouwbare wer-
king bij temperaturen van –40 °C tot +70 °C. 
De fabrikant specificeert voor de mechanische 
levensduur minimaal 50 steekcycli.                 •

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

ADVERTORIAL

http://cnrood.com
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SMD-spoel met groot temperatuurbereik

Speciaal voor automotive toepassingen 
introduceert Vishay een IHLP low-profile 
spoel voor grote stromen in 7575-behui-
zing (19 x 19 x 7 mm). De Vishay Dale 
IHLP 7575GZ-5A heeft een werktempe-
ratuurbereik tot +155 °C voor automo-

tive toepassingen onder de motorkap; de 
DC-weerstand is tot 30% lager en het 
stroombereik tot 35% hoger dan spoe-
len in 6767-behuizing; en dat bij 50% 
lagere kosten dan spoelen in 8787-behui-
zing. De AEC-Q200-conforme spoel is 
geoptimaliseerd voor energieopslag in 
DC/DC-converters tot 2 MHz, alsmede 
voor high-current filtertoepassingen tot 
aan de eigenresonantiefrequentie van de 
spoel. Met zijn hoge werktemperatuur-
bereik is de component ideaal voor filte-
ring en DC/DC-conversie in motor- en 
transmissie-regeleenheden, dieselinjec-
tiedrivers en entertainment-/navigatie-
systemen, naast ruisonderdrukking voor 

BLDC-motoren met hoge stroomsterkte, 
ruitenwissers, elektrische spiegels en stoe-
len, HID- en LED-verlichting en verwar-
ming en ventilatieventilatoren.               •
Vishay BC Components
(040) 259 07 00
www.vishay.com

Snelheidsregelventiel 
met hoog debiet
Pneumatische toepassingen waarbij de 
cilinders een groot volume hebben of bij-
zonder snel moeten worden verplaatst, 
hebben een hoog debiet nodig voor het 
regelen van de perslucht. Bovendien moet 
de installatietijd beperkt zijn. SMC heeft 
haar AS-serie snelheidsregelventielen uit-
gebreid met de AS-X778-serie die een 
groot debiet mogelijk maakt. Ten opzichte 
van de vorige versie is de openingsdia-
meter vergroot van 3 tot 6,4 mm. Dit 
maakt een maximaal debiet van 1.000 l/
min (ANR) mogelijk bij een buitendiame-
ter van de slang van 8 of 10 mm en een 
inlaatdruk van 0,5 MPa. Dit komt over-
een met ongeveer 3,8 maal het debiet van 
het vorige model (AS-2201-F). Bij gebruik 
van een aangesloten slang met een buiten-
diameter van 6 mm, bereikt het maximale 
debiet bij dezelfde inlaatdruk van 0,5 MPa 
een waarde van 700 l/m (ANR). Dankzij 
de regeling als smoorventiel wordt het 
snelheidsverlies tijdens de beweging van 
de zuiger extra beperkt.              •

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

Sensoren voorkomen 
instelfouten
Instelfouten van assen kunnen worden 
voorkomen door een digitale koppeling 
tussen as en PLC. Zowel roterende als line-
aire bewegingen kunnen met de SEPOD 
worden gedigitaliseerd. De SEPOD met 
rotatiesensor wordt rechtstreeks gemon-
teerd op as of spindel. De externe lineaire 
sensor wordt gemonteerd boven een meet-
band. De belangrijkste eigenschappen: 
rotatiesensor voor inbouw, lineaire sensor 
voor externe montage; weergave van actu-
ele en gewenste positie op het display; 
weergave van tekstuele operator-instructies 
en klantspecifieke pictogrammen op het 
display; absoluut, batterijloos meetsysteem 
voor zowel rotatie- als lineaire sensor.       •

TSB – Bescom BV
(0316) 250 800
www.tsb-bescom.nl

http://prokorment.nl
http://schurter.com
http://www.telerex-europe.com
http://helmholz-benelux.eu
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Op 4 november naar de Basiliek in Veenendaal

Op 4 november a.s. organiseert PI Nederland de PROFIdag 2021 in de Basiliek in Veenendaal: hét 

evenement over industriële communicatie binnen de besturingstechniek waar leverancier, eindgebruiker 

en systeem integrator elkaar ontmoeten. Deze keer gelukkig weer een live evenement waar we iedereen in 

levenden lijve kunnen ontmoeten.

PROFIdag 2021 weer live

PI Nederland en haar leden zien ernaar uit om u weer fysiek te ontmoeten 
tijdens de PROFIdag op 4 november 2021 in de Basiliek in Veenendaal. 
Hoewel we allemaal dankbaar gebruik gemaakt hebben van de online com-
municatie kanalen, hebben we de kennisuitwisseling, inspiratie én het per-
soonlijke contact van een event op locatie erg gemist.
In de diverse lezingen en workshops komen onderwerpen aan bod als 
Updates van PROFINET, PROFIBUS en IO-Link, TSN, Ethernet-APL en 
Single Pair ethernet. Ook is er een lezing waarbij u een introductie krijgt in 
nieuwe locatietechnologie OMLOX.

PROFINET-netwerkdesign: zorg voor een goede basis!
Bij PROFINET bepaalt de netwerkstructuur de prestatie van het netwerk en 
het is vaak de ongebreidelde groei van de totale installatie die voor willekeu-
rige uitval zorgt. Een goed netwerkdesign waarbij ook rekening gehouden 
wordt met toekomstige uitbreidingen is de basis van een netwerk dat jaren 
mee gaat. 
Bart Pape van Helmholz Benelux is één van de sprekers die het gaat hebben 
over deze basis van het netwerk. Zoals bekend maakt PROFINET gebruik 
van standaard Ethernet-infrastructuur waardoor een vaste topologie niet 
noodzakelijk is. Lijnstructuren, ster-, boom- en combinaties zijn allemaal 
mogelijk. Ook is het integreren van andere netwerken zeer eenvoudig in een 
PROFINET-installatie. De mogelijkheden binnen PROFINET zijn nage-
noeg onbeperkt. Dit brengt echter ook gevaren met zich mee. Voorbeelden 
zijn een onbeheerste groei van PROFINET-installaties en achteruitgang van 
kwaliteit en/of prestaties van de netwerken. Deze gevaren veroorzaken vaak 
problemen met security en netwerkbelasting.
Hoe zijn deze valkuilen te voorkomen? Bij PROFINET is het belangrijk 
vooraf goed na te denken over het netwerkdesign. Aandachtspunten hierbij 
zijn onder andere de topologie, de netwerkdeelnemers en het verkeer dat bin-
nen een PROFINET installatie gaat communiceren.
Het is belangrijk om een netwerkdesign te hebben die ook toekomstige 
uitbreidingen mogelijk maken.  Om een goed ontwerp te maken, heeft de 

PROFINET organisatie (PI) guidelines ontwikkeld. Deze zijn echter voor de 
gebruikers vaak lastig om te zetten naar een daadwerkelijk ontwerp.
Bart Pape zal het daarom gaan hebben over het ontwerpen van een 
PROFINET-netwerk aan de hand van deze PI guidelines. In verschillende 
stappen gaat hij door de ontwerpfase heen en geeft daarbij uitleg over de 
regels van PI. Daarnaast krijgt u praktische tips om een juiste netwerkstruc-
tuur op te kunnen bouwen. 
Aan het eind van deze presentatie heeft u kennis gemaakt met de voorwaar-
den voor een optimaal PROFINET-netwerk. Ook krijgt u inzicht in de 
mogelijkheden van het opstellen van generieke regels. Deze regels kunnen als 
basis dienen voor uw PROFINET-infrastructuur.

Planning heterogene/convergente OT-netwerken
Ook René Heidl van Indu-sol (namens Prokorment) gaat in op het thema 
netwerken ontwerpen. Met de klassiek beschikbare netwerktools zoals TIA-
Portal, E-Plan of MS-VISIO is het niet meer mogelijk om netwerken te ont-
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werpen waarin meer als één homogene controller, of aanvullende applicaties 
voor visualisatie, camera-applicaties, printer of dataserver werken. Net als in 
de IT-wereld is een aparte netwerkplanningstool nodig die alle controllers 
en applicaties in het netwerk kan plannen en tekenen. Dit planneningstool 
helpt u bij de te verwachten netwerkparameters zoals de verwachte netwerk-
belasting met daaraan gekoppeld de gekozen updatetijd, de belasting van 
andere applicaties zoals Scada, camera's, printers, toegang op afstand, data-
server, etc.
In zijn lezing laat René Heidl met een real-live applicatie zien hoe vier eigen-
lijk homogeen ontworpen netwerken veranderen in een heterogeen netwerk 
vanwege de noodzaak van een remote-access-mogelijkheid. Een goede en 
echte netwerkplanningstool ondersteunt u daarbij hoe dat uitgevoerd moet 
worden en wat daarvoor nodig is. Daarbij genereert het ontwerphulpmiddel 
diverse overzichten van het benodigd aantal switches en poorten in het net-
werk alsmede onderdelen- en verbindingslijsten tot aan tekeningen van de 
netwerkopbouw en nog heel veel meer.

Condition monitoring met IO-Link en PROFINET
De term conditiebewaking verwijst naar het proces van het bewaken van 
de parameters die iets zeggen over de condities in machines en systemen. 
Tegenwoordig gaat het 'luisteren' naar motoren, elektronische apparaten of 
delen van een systeem om te controleren op fouten veel verder dan inspec-
ties ter plaatse door werknemers. Dankzij state-of-the-art sensortechnologie, 
intelligente veldapparatuur en draadloze transmissie kan conditiemonitoring 
niet alleen continu maar vanaf absoluut overal worden uitgevoerd. Op basis 
van de verzamelde gegevens kunnen systemen in een vroeg stadium op een 
dreigende storing wijzen. Betrouwbare conditiebewaking is daarom essenti-
eel voor voorspellend onderhoud.
Gerjan Woelder van TURCK laat in zijn lezing zien wat de verschillende 
manieren zijn om conditiebewaking in een moderne automatisering in zowel 
bestaande als nieuwe applicaties vorm te geven. Zijn lezing bouwt voort op 
de presentatie OPC-UA & PROFINET; the basics van Nico Hanemaayer 
van ATS Global. In deze presentatie zal het belang van OPC UA in profinet 
devices getoond worden. Ook het toegankelijk maken van data op een manier 
die cyber-secure is zal aan de orde komen. Daarnaast zal het gebruik van een 
edge-gateway duidelijk gemaakt worden. Dit omdat het van belang is dat 
data gemakkelijk beschikbaar is en inzicht kan geven in productieprocessen. 
Aansluitend laat Dirk Kop van JUMO zien hoe de data uit de demonstratie 
van Gertjan Woelder via OPC-UA naar de cloud wordt gebracht. 

PROFIBUS PA en PROFINET over Ethernet-APL
Ethernet-APL is de nieuwe fysieke laag die Ethernet tot aan het instrument 
in het veld brengt gebaseerd op de reeds bestaande en in de markt bekende 
Ethernet-protocollen zoals ProfiNet maar ook ‘toekomstige’ Ethernet-
protocollen. Ethernet-APL combineert voeding en data in een (2-aderige) 
kabel, staat afstanden tot een 1 km toe en ondersteunt explosieveiligheid in 
de vorm van intrinsieke veiligheid voor aansluiting van procesinstrumentatie 
tot in ‘zone 0’.
In deze lezing laat Alexander Gilles van Pepperl+Fuchs BV zien hoe ProfiNet 
and ProfiBus PA te integreren zijn binnen een Ethernet-APL-netwerk en 
daarnaast ook ontsluiting biedt voor digitale ingangssignalen zoals klep-
standmelders, trilvorken, etc.

Netwerktopologieën met de nadruk op ringen
Dit is de titel van de lezing van Fedor Meyer van Procentec. Allereerst gaat 
hij de basisprincipes behandelen. Dit omvat de componenten die nodig zijn 
om een ringtopologie te creëren. Deze principes zullen meer inzicht geven in 
hoe data zich door het netwerk verplaatst.
Tijdens het tweede deel komen de installatie, configuratie en diagnostiek van 

het netwerk aan bod. Hier legt hij uit hoe actieve en passieve monitoring een 
belangrijke rol spelen in het troubleshooten van storingen in de ring. Ten 
slotte zal hij zijn ervaringen delen door netwerkdiagrammen te tonen en te 
bespreken, en uit te leggen hoe hij alle gegeven informatie in praktijk heeft 
gebracht.                           •

Meer informatie over de dag, alsmede het totale programma is te vinden 
op www.profibus.nl/profidag2021/

PROFIdag 2021

  ATS APPLIED TECH SYSTEMS

 OPC UA en PROFINET,  the basics

  ENDRESS + HAUSER

  ELOBAU BENELUX 

  FESTO

 Workshop: Aansturen van een elektrische 

aandrijving via IO-Link

  HELMHOLZ BENELUX

 PROFINET-netwerkdesign: zorg voor een 

goede basis!

  IFM ELECTRONIC

 IO-link: waar staan wij nu anno 2021 en wat 

is te realiseren?

  JUMO MEET- EN REGELTECHNIEK

 Koppeling IO-link sensoren van temperatuur, 

geleidbaarheid via OPC UA naar de CLOUD

  MURRELEKTRONIK

  PEPPERL+FUCHS

 PROFIBUS PA en PROFINET over Ethernet-APL

  PHOENIX CONTACT

 PROFINET the way to TSN (Engelstalig)

  PROCENTEC

 Netwerktopologieën met de nadruk op 

ringen

  PROKORMENT

 Planning of heterogeneous/convergent 

OT-Networks outside TIA-Portal, E-Plan or 

MS-VISIO (Engelstalig)

  SYNCHRONICIT

 Omlox in a nutshell. (Micro)locatie en meer…

  TURCK

 Condition monitoring met IO-Link & 

PROFINET

  WAGO NEDERLAND

 Meer info uit je installatie halen met IO Link 

en wat kun je met deze info in de cloud

  WEIDMÜLLER BENELUX

 IO-Link voor 24Vdc voedingssystemen 

DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN (met presentatie):

De PROFIdag 2021 wordt gehouden op 4 november in de Basiliek in Veenendaal. De dag 
begint om 9 uur met de ontvangst waarna de eerste lezing om 9.30 uur start. In totaal zijn er 
18 lezingen en is daarmee het programma goed gevuld. Ook aan de inwendige mens wordt 
gedacht. Een drietal pauzes waarin o.a. een goed verzorgde lunch voor u klaar staat, zijn in 
het programma opgenomen.  De dag eindigt om 16.30 uur met een netwerkborrel en een 
laatste mogelijkheid om de kennismarkt te bezoeken.
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Van laboratoria tot vleesverwerkingsbedrijven en van ziekenhuizen tot explosieveilige cleanrooms: 
situaties waarin het essentieel is dat het bedienen van machines en apparaten veilig en extreem 
hygiënisch gebeurt. Schurter helpt fabrikanten van high hygiëne-toepassingen met op maat 
ontwikkelde bedieningspanelen die presteren onder uitzonderlijke omstandigheden. Het bedrijf 
in Hardenberg is volledig ingericht om snel prototypes te kunnen ontwikkelen en hoogwaardig 
maatwerk te leveren, in grote maar ook kleine series.

“Onze kennis is onze kracht”
Maatwerk-bedieningspanelen voor 
hygiëne-toepassingen U I T G E L I C H T

U I T G E L I C H T

In omgevingen waarin veiligheid en hygiëne 
voorop staan, is het belangrijk dat machines en 
apparaten nauwkeurig en betrouwbaar bediend 
kunnen worden. De behuizing van het bedie-
ningspaneel moet vaak volledig naadloos worden 
uitgevoerd, zodat bacteriën geen kans hebben zich 
te hechten in randen en uitsparingen. Daarnaast 
moet het paneel bestand zijn tegen reiniging 
onder hoge druk en blootstelling aan stoom of 
chemicaliën. Met name in de foodsector is het 
absoluut essentieel dat er nergens glassplinters 
kunnen vrijkomen. Om dit risico te elimineren, 
worden de bedieningspanelen voorzien van een 
extra beschermende laag over het glasoppervlak 
of, als glas helemaal uit den boze is, worden ze 

uitgevoerd in onbreekbaar polycarbonaat.
Rien Grotenhuis, CEO van Schurter Electronics 
BV, legt uit: “Het ontwikkelen van zo’n nieuw 
bedieningspaneel nemen wij voor onze rekening, 
in samenspraak met de klant. We stellen ons op 
als ontwikkelpartner, onze hele fabriek is inge-
richt voor quick response manufacturing: snel 
nieuwe producten kunnen leveren in (aanvan-
kelijk) relatief kleine aantallen. We voorkomen 
veel overhead, kunnen snel leveren en ‘ontzorgen’ 
onze klant. Dat zijn vaak fabrikanten van grote, 
complexe machines en voor hen is het ontwik-
kelen van een bedieningspaneel niet de kerntaak. 
Dat is het voor ons wel, het is ons absolute spe-
cialisme.”

Early involvement
Grotenhuis vervolgt: “Natuurlijk leveren we daarvoor 
geschikte standaardoplossingen, maar wat Schurter 
uniek maakt, is dat we actief investeren in de ontwik-
keling van maatwerkoplossingen voor onze opdracht-
gevers. We noemen dat early involvement: samen met 
onze opdrachtgever optrekken in de ontwikkeling en 
daar tijd en resources in investeren.”
De jarenlange ervaring op dit gebied helpt daarbij, ver-
telt hoofd Engineering bij Schurter, André Borneman: 
“We hebben meerdere oplossingen op de plank liggen 
die hun waarde al hebben bewezen. Ook als we op 
basis daarvan nieuwe varianten ontwikkelen, weten we 
dat de combinatie al is bewezen. We beginnen met 
heel veel kennis en zo zijn we in staat laagdrempelig 
in te stappen. Onze opdrachtgevers willen ontzorgd 
worden en dat is precies wat we hier doen.”    •
   
Schurter BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

Trinamic Motion Control introduceert de 
TMC6140-LA driefase MOSFET gate dri-
ver. Deze zorgt voor een langere levensduur 
van accu's, vereenvoudigt het ontwerp van 
installaties en zorgt voor een lager energie-
gebruik. De driver is geoptimaliseerd voor 
uiteenlopende voltages en is daardoor toe-
pasbaar voor bijvoorbeeld servomotoren, 

borstelloze motoren en permanent magneet 
synchrone motoren. Ook voor door accu's 
gevoede gereedschappen met een voltage van 
5 tot 30 V is deze driver goed toepasbaar.     •
Maxim Integrated
+49 (89) 85799561
www.maximintegrated.com

Trinamic MOSFET gate driver maximeert levensduur van accu's MOSFET-
relaismodules
Van zijn innovatieve MOSFET-relaismodules 
met T-configuratie heeft Omron nieuwe high-
voltage, high-current versies uitgebracht. De 
Omron T-modules combineren de uitzonder-
lijke betrouwbaarheid en duurzaamheid van 
solid-state relais met een uitzonderlijk kleine 
lekstroom van slechts 1 pA of minder, waar-
door ze kunnen worden gebruikt in meet- en 
andere toepassingen waar voorheen mecha-
nische relais de voorkeur hadden. De nieuwe 
Omron G3VM-61MT heeft een laststroom 
van 800 mA en de G3VM-101MT biedt een 
belastingsspanning van 100 V. Deze modellen 
vormen een aanvulling op de G3VM-21MT 
met hoge isolatie. De uitzonderlijk lage lek-
stroom van deze componenten wordt bereikt 
met een unieke T-structuur die de meeste lek-
stroom naar massa afvoert. Omron T-modules 
combineren op effectieve wijze de voordelen 
van de mechanische en MOSFET-relais tot 
een nauwkeurige en compacte schakelop-
lossing zonder mechanische contacten. Het 
kleine formaat van 5 x 3,75 x 2,7 mm is te dan-
ken aan de integratie van de T-schakeling in de 
module. De SMD-componenten worden als 
SPST-modules geleverd zonder dat configura-
tie vereist is.                           •

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

ADVERTORIAL

http://sensors.nl
http://inspectora.nl
http://inrato.com
http://schurter.nl
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De analoge ingangsmodule SAI 041 is een 
uitbreiding van het modulaire S-DIAS Safety 
System van Sigmatek. Vier analoge stroom-
ingangen met een meetbereik van 4...20 mA 
en een resolutie van 16 bit plus een sensor-
voeding van 24 V zijn geïntegreerd in de 25 
mm brede DIN-railmodule. Fysieke varia-
belen zoals druk, temperatuur, vulniveau en 
doorstroomsnelheid kunnen veilig worden 
geregistreerd en bewaakt met de SAI 041. 
De invoerfilters zijn instelbaar. Twee onaf-

hankelijke evaluaties met wederzijdse moni-
toring zorgen voor een betrouwbare analyse 
en interpretatie van de analoge ingangen. 
De geregistreerde waarden zijn niet alleen 
beschikbaar voor de Safety CPU, maar ook 
voor de functiegerichte besturing. Bij gebruik 
van twee kanalen is de SAI 041 geschikt voor 
de veilige detectie van stroomsignalen voor 
veiligheidstoepassingen tot SIL 3, PL e, Cat. 
4, voor enkelkanaals gebruik, overeenkomstig 
met PL d, Cat. 3 volgens EN ISO 13849-

1/-2. De SAI 041 wordt geconfigureerd met 
de LASAL Safety Designer engineering-soft-
ware, die een intuïtieve grafische bedienings-
interface en TÜV-gecertificeerde veiligheids-
functieblokken voor elke toepassing biedt. 
Deze tool is naadloos geïntegreerd in het 
Engineering software Platform LASAL.        •
SigmaControl BV
(0180) 695 773
www.sigmacontrol.eu

Analoge veiligheidsmodule

Veel industrieën hebben behoefte aan een 
stabiele onderwatervoeding die wordt gedis-
tribueerd via waterbestendige kabels: bijvoor-
beeld voor dompelpompen, sensoren, verwar-
ming of aandrijfmotoren. Met Helupower 
Aquatic-750-Blue levert Helukabel een kabel 
die bestand is tegen zoet en zout water volgens 
DVGW-standaard W 270. De kabel is ook 
bestand tegen vochtdiffusie en kan worden 
gebruikt tot een diepte van 600 meter en mag 
worden blootgesteld aan een externe druk van 
maximaal 60 bar. De mechanisch robuuste 

blauwe mantel is gemaakt van een vernet 
PVC-elastomeer. De kabel is goedgekeurd 
voor een nominale spanning van 450/750 V. 
Toepassingsgebieden zijn onder meer de voe-
dings- en biotechindustrie, waterrecycling/-
reiniging of afvalwaterzuiveringsinstallaties, 
aquafarms en recreatieparken. De veerkrach-
tige kabel is bestand tegen chloorniveaus tot 
0,6 mg/l en zeewater met een zoutgehalte tot 
3,5 procent. Kabeldoorsneden variëren van 
1 tot 2,5 mm2. In vaste installaties kan deze 
kabel worden gebruikt bij omgevingstempe-
raturen van –40 tot +80 °C. Bij plaatsing in 
de open lucht moeten omgevingstemperatu-
ren in het bereik van –25 tot +50 °C worden 
aangehouden. De maximale bedrijfstempera-
tuur bij de geleider is 90 °C.              •
Helukabel BV
(0495) 499 049
www.helukabel.nl

Kabel voor gebruik onder water MATLAB en Simulink: versie 2021b is uitgebracht
Van de MATLAB- en Simulink-productfamilies 
heeft MathWorks versie 2021b uitgebracht. 
Release 2021b biedt honderden nieuwe en bij-
gewerkte features en functies in MATLAB en 
Simulink, samen met twee nieuwe producten 
en vijf grote updates. Nieuwe mogelijkheden 
in MATLAB zijn onder meer code-refactoring 
en blokbewerking, evenals de mogelijkheid 
om Python-commando's en -scripts vanuit 
MATLAB uit te voeren. Met Simulink-updates 
kunnen gebruikers meerdere simulaties uit-
voeren voor verschillende scenario's vanuit 
de Simulink Editor en aangepaste tabbladen 
maken in de Simulink Toolstrip. Versie 2021b 
introduceert ook nieuwe producten die draad-
loze communicatie ondersteunen: RF PCB 
Toolbox maakt het ontwerpen, analyseren 
en visualiseren van high-speed en meerlaags 
HF-printen mogelijk; Signal Integrity Toolbox 
biedt functies en apps voor het ontwerpen 
van snelle seriële en parallelle verbindingen. 

Gebruikers kunnen experimenten uitvoeren die 
meerdere parameters bestrijken, ontwerpstatis-
tieken extraheren en golfvormen en resultaten 
visualiseren. Naast de nieuwe producten bevat 
versie 2021b belangrijke updates voor Symbolic 
Math Toolbox, Lidar Toolbox, Simulink 
Control Design en andere producten op het 
gebied van Deep Learning, Reinforcement 
Learning, Predictive Maintenance en Statistics 
en Machine Learning.               •

The MathWorks BV
(040) 215 67 00, www.mathworks.nl

https://nl.rs-online.com/web/
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De kwaliteitseisen voor printplaten worden steeds hoger omdat de 
betrouwbaarheid van de elek-tronische apparatuur gegarandeerd moet 
worden. De kwaliteitseisen worden vaak bepaald door de toepassing en de 
omgeving waarin ze gebruikt worden. 

PCB’s voor op het spoor

 productnieuws

Afhankelijk van de toepassing wordt er ver-
wezen naar internationale maar ook vaak 
Europese normen. Zo moeten de printpla-
ten die voor de Europese spoorwegen ingezet 
worden, voldoen aan de EN45545-2. Naast 
een aantal andere eisen specificeert deze 
norm met name de brand-gevoeligheid van 
de verwerkte grondstoffen.

Aangezien de meeste PCB’s geproduceerd 
worden in het Verre Oosten, alwaar ze niet 
bekend zijn met deze Europese normen, 
wordt vaak teruggegrepen naar de internati-
onale IPC-norm. Helaas is de IPC in dit spe-
cifieke geval niet voldoende aangezien de toe-
gepaste materialen vol-gens de EN 45545-2 
gekwalificeerd moeten zijn. Daarom is het 
belangrijk om het type materiaal te specifi-
ceren dat gebruikt moeten worden in plaats 
van het verwijzen naar de Europese norm.
Helaas zijn er maar een beperkt aantal mate-

rialen getest en gekwalificeerd volgens de 
EN 45545-2 met betrekking tot de ‘Hazard 
Levels’ van deze norm. De gevarenniveaus 
zijn opge-deeld in HL1, HL2 en HL3 waar-
bij HL3 de strengste norm is. Het is daarom 
belangrijk om tijdig uit te zoeken wat de ver-
eisten zijn en welke materialen daar mogelijk 
geschikt voor zijn. Dit geldt zowel voor het 
basismateriaal, het soldeermasker als ook de 
conformal coating.

Aangeraden wordt om het basismateriaal 
IT-158 te gebruiken in combinatie met het 
soldeer-masker PSR-4000 GHP 3X vol-
gens IPC-SM-840 klasse H. Naast Aziatisch 
basismateriaal voldoet IS400 en 370HR 
van Isola ook aan de EN 45545-2 norm 
maar, deze materialen zijn een stuk duurder 
en vaak minder goed leverbaar. Daarnaast 
hebben de fabrikanten ook niet altijd een 
UL-certificering voor deze materialen indien 

dit ook een vereiste is. Omdat PCB’s voor deze specifieke toepassing de nodige aandacht 
vragen, is het raadzaam om de fabrikant van de printpalen in een zo vroeg mogelijk stadium 
van uw ontwerp te raadplegen. Dit geeft hem de tijd om een en ander uit te zoeken en u van 
het juiste advies te voorzien. Moge-lijk heeft u al een materiaalkeuze gemaakt, maar heeft u 
geen zicht op de kosten, beschikbaar-heid en levertijd van uw materiaalkeuze. Een leverancier 
zoals NCAB helpt u graag.                                     •
Auteur: Michiel op Den Camp

NCAB Group Flatfield B.V.
(0344) 622 556
www.ncabgroup.com/nl

ADVERTORIAL

De KNX Association heeft ETS6 officieel 
op de markt gebracht. Deze nieuwe genera-
tie van de Engineering Tool Software (ETS) 

voor het automatiseren van slimme huizen 
en gebouwen is nog slimmer, veiliger en 
opener dan zijn voorgangers. De product- 
en fabrikantonafhankelijke ETS combineert 
alle belangrijke functies voor het plannen, 
configureren, inbedrijfstellen en besturen 
van slimme gebouwen in één tool. De soft-
ware ondersteunt de integratie van meer dan 
8.000 woning- en gebouwcomponenten 
van meer dan 500 fabrikanten. Deze unieke 
bedrijfszekerheid, toekomstvastheid en 30 
jaar achterwaartse compatibiliteit, maakten 
de KNX-software in de afgelopen decen-
nia het belangrijkste protocol voor smart 

home- en smart building-projecten over de 
hele wereld. KNX zet dit succesverhaal nu 
voort met de zesde versie van ETS. ETS6 
maakt de toegang tot de KNX-wereld nog 
gemakkelijker voor nieuwe gebruikers. Voor 
ervaren gebruikers zorgen de talrijke nieuwe 
functies ervoor dat de overstap naar ETS6 
zich snel terugbetaalt. Zo introduceert ETS6 
nieuwe beveiligingsfuncties zoals KNX 
Secure Proxy. De innovatieve koppelingsuit-
breiding zorgt voor een vlotte communicatie 
tussen apparaten met en zonder geactiveerde 
beveiligingsfuncties in een smart building-
systeem. Werken met ETS was nog nooit zo 

slim. Dankzij de verbeterde bediening van 
vensters en panelen is het mogelijk ETS6 in 
meerdere vensters in te zetten. Dit maakt het 
makkelijker om gegevens van een of meer-
dere projecten te controleren en vergelijken. 
Een andere noviteit van ETS6 is de flexibele 
bediening van tabbladen: het is eenvoudig 
om nieuwe ETS6-projecten aan te maken 
door het slepen en neerzetten van tabbladen 
van bestaande projecten.              •
KNX Nederland
(06) 5234 8746
www.knx.nl

Engineering Tool Software voor KNX

Het MD7-systeem van Leuze maakt automa-
tisering eenvoudiger: IO-Link master, hubs en 
sensoren maken het mogelijk om krachtige sys-
temen in de slimme fabriek te implementeren. 
De IO-Link master kan dankzij zijn multipro-
tocol-mogelijkheid flexibel in de besturing en 
in de cloud worden geïntegreerd. De IO-Link 
hubs zijn een kosteneffectieve manier voor 
gebruikers om naar behoefte extra digitale sen-
soren in het systeem te integreren en het sys-

teem op een flexibele en economische manier 
uit te breiden. Dit zorgt ervoor dat gebruikers 
profiteren van consistent transparante gege-
vens en processen. Dankzij het gesynchroni-
seerde systeem van IO-Link masters en Leuze-
sensoren beschikken de aangesloten machines 
over een hoge mate van standaardisatie. Alle 
IO-Link modules en aangesloten sensoren 
en actuatoren kunnen snel en eenvoudig via 
een webbrowser in bedrijf worden gesteld, 

geconfigureerd en centraal worden bewaakt. 
Toekomstbestendigheid is gegarandeerd met 
IO-Link: achterwaartse compatibiliteit bete-
kent dat, zelfs jaren later, sensoren met oudere 
productiedata kunnen worden geïntegreerd in 
systemen met de nieuwste specificatie.           •
Leuze electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

Eenvoudige automatisering met IO-Link

De Vipa Micro van Yaskawa heeft zich bewe-
zen als een krachtige kleine besturing in een 

groot aantal verschillende toepassingen, waar-
onder machines voor serie- en speciale produc-
tie of als centrale of decentrale besturing in de 
installatietechniek en gebouwautomatisering. 
De nieuwste versie is nog flexibeler in het 
gebruik: het hoofdgeheugen is standaard uit-
gebreid tot 128 kilobyte, waardoor upgrades of 
retrofits niet langer nodig zijn om grotere pro-
jecten uit te voeren. Het geheugen is volledig 
remanent, dus alle gegevens en statussen blij-
ven behouden als de stroom uitvalt. Naast 30 
geïntegreerde digitale I/O's heeft het apparaat 
nu twee analoge ingangen in plaats van één, 
die geconfigureerd kunnen worden als 4...20 
mA (stroom) of 0...10 V (spanning). Met 
een breedte van 72 mm is de basisversie van 

de kleine controller zeer compact. De krach-
tige SPEED7-technologie zorgt voor een hoge 
klokfrequentie en snelle programmaprocessen 
voor bijvoorbeeld positionerings- en bestu-
ringstaken. De Micro kan worden geprogram-
meerd met de gratis software SPEED7 Studio 
LITE en alle volledige versies van SPEED7 
Studio met de Siemens Simatic Manager en 
TIA Portal. De backplane-bus, die met een 
snelheid van 48 Mbit/s zeer snelle reactie-
tijden mogelijk maakt, ondersteunt tot acht 
extra digitale I/O-modules. Dit geeft gebrui-
kers tot 158 I/O-kanalen voor hun automa-
tiseringstaken. In schakelkasten of decentrale 
I/O-verdelers is de inbouwruimte vaak krap 
en is de vereiste kanaaldichtheid hoog. Met dat 

in het achterhoofd biedt Yaskawa nu nieuwe 
modules aan (021-1BH00 en 022-1BH00) 
met elk 16 digitale in- of uitgangen voor het 
beproefde I/O- en besturingssysteem SLIO. 
De modules hebben dezelfde afmetingen als 
eerdere versies met acht kanalen, waardoor ze 
50% ruimte besparen in het systeem en scha-
kelkasten of verdeelkasten veel kleiner kunnen 
worden gemaakt. Het innovatieve ontwerp 
met de verwijderbare frontconnector maakt de 
bedrading ook bij latere wijzigingen bijzonder 
eenvoudig.                      •
Yaskawa Benelux BV
(040) 289 55 00
www.yaskawa.eu.com

Compacte controller zorgt voor meer ruimte in de schakelkast
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Moderne draadloze en satelliettechnologieën 
bieden een steeds groter frequentiebereik en 
stellen steeds hogere eisen. Realistische sig-
naalsimulatie in een vroeg ontwerpstadium 
van HF-systemen is belangrijker dan ooit. 
Door gebruik te maken van dezelfde metho-

Signaalgenerator-/analyzer-tool
den om signalen te genereren en te analyse-
ren als voor daaropvolgende hardwaretests, 
is directe resultaatcorrelatie mogelijk vanaf 
een vroege ontwerpfase tot aan de verifica-
tie van de implementatie, wat een sluitende 
en consistente analyse mogelijk maakt van 
veelgebruikte key performance-indicato-
ren zoals error vector magnitude (EVM). 
Hiertoe heeft Rohde & Schwarz samenge-
werkt met Cadence Design Systems om de 
R&S VSESIM-VSS-tool voor het maken 
en analyseren van signalen te ontwikkelen, 
die alle belangrijke standaarden ondersteunt 
zoals 5G, de nieuwste wifi-generaties en nog 
veel meer. De gezamenlijke oplossing com-

bineert signaalgeneratie, ontwerpsimulatie 
en signaalanalyse, voortbouwend op de 
sterke punten van de populaire en bewezen 
oplossingen van beide bedrijven. De R&S 
VSESIM-VSS-tool voor het maken en ana-
lyseren van signalen fungeert als aanvulling 
op de Cadence Visual System Simulator-
software, een gevestigde oplossing voor sys-
teemsimulatie en -modellering, met name 
voor HF-componenten en HF-assemblages 
die worden gebruikt in draadloze commu-
nicatie en radarontwerp. R&S VSESIM-
VSS van Rohde & Schwarz is ontworpen 
om de mogelijkheden van de VSS-software 
uit te breiden door realistische signalen aan 

de workflow toe te voegen, de simulatienauw-
keurigheid te vergroten en het ontwerpproces 
te vereenvoudigen.                 •
Rohde & Schwarz Benelux BV
(030) 600 17 00
www.rohde-schwarz.com/nl

Klein, compact en snel: dat zijn de vereisten 
voor nieuwe generaties motoren. Hiervoor 
doen steeds meer fabrikanten van aandrij-
vingen een beroep op een hybride techno-
logie om ruimte te besparen. Daarom heeft 
Igus zijn assortiment hybride kabels uitge-
breid met een nieuwe kabel, speciaal voor 
SEW-motoren met MOVILINK DDI-
interface. Hybride kabels voor de aan-
drijftechniek worden gekenmerkt door de 
mogelijkheid om energie- en datatransmis-
sie in één kabel te combineren. Het resul-

taat: het aantal kabels wordt gehalveerd. 
In het geval van de nieuwe SEW-motoren 
met MOVILINK DDI-interface vertrouwt 
de fabrikant op een coaxiaal element voor 
de transmissie van motorinformatie. Bij de 
ontwikkeling heeft de fabrikant geput uit 
zijn meer dan twintigjarige ervaring op het 
gebied van coaxiale kabels voor dynami-
sche toepassingen. Voor de nieuwe hybride 
kabel CF280.UL.H207.D zijn vier energie-
aders gecombineerd met één coaxiale ader 
en twee besturingsparen. Door twee kabels 

tot één samen te voegen, kunnen gebrui-
kers 40% ruimte besparen in de kabelrups. 
Tegelijkertijd wordt het gewicht dat door 
het systeem moet worden aangedreven 
gereduceerd, hetgeen betekent dat er min-
der energie wordt verbruikt. De nieuwe 
kabel met PUR-buitenmantel kan worden 
gebruikt voor toepassingen met een buig-
factor tot 15xd en is daarom geschikt voor 
een breed scala aan industrieën: van bewer-
kingsgereedschappen en material handling 
tot de automotive industrie.               •

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

Hybride kabel voor SEW-motoren

De FL-serie printtransformatoren van Block 
is door de geringe bouwhoogte uitermate 
geschikt voor solide printmontage. Met de 
dubbele in- en uitgangsspanning kan de trans-
formator eenvoudig in serie of parallel worden 

geschakeld. De XtraDenseFill-hars voorziet de 
transformator van een permanente corrosiebe-
scherming, hoge isolatiewaarde en maximale 
elektrische betrouwbaarheid. De belangrijkste 
specificaties: vermogens 2...52 VA; ingangs-
spanning 2 x 115 V; uitgangsspanning 5...24 
V (dubbele uitgangsspanning); omgevings-
temperatuur 40 °C; veiligheidstransformator 
conform VDE 0570/EN 61 558/UL 5085; 
keurmerken VDE, UL en cUL.               •
Elincom electronics BV
(010) 264 02 70
www.elincom.nl

Lage printtransformator AC/DC-converter

De RAC05-K/PD3/H van RECOM is 
een printgemonteerde 5 W Klasse II AC/
DC-converterserie, bedoeld voor vaste instal-
laties waar grote transiënten volgens over-
spanningscategorie III kunnen optreden. De 
converters zijn verkrijgbaar met enkelvoudige 
uitgangsspanningen van 5 V, 12 V of 15 V. 
Ze voldoen aan OVCIII tot 5000 m hoogte. 

De nominale ingangsspanning bedraagt 
100...277 VAC, maar de voedingen zijn 
bestand tegen continu 480 VAC zonder dat ze 
beschadigd worden. De RAC05-K/PD3-H-
serie is volledig beveiligd tegen kortsluiting en 
overspanning en voldoet zonder externe com-
ponenten aan het EN 55032 Klasse B EMI-
emissieniveau (floating output). Onbelast 
verbruikt de voeding minder dan 0,5 W. De 
voedingen hebben een bedrijfstemperatuur-
bereik tot 70 °C (vrij opgesteld) en tot 85 °C 
bij 40% derating (12V-model).              •
Nijkerk Electronics
(020) 504 14 24, www.nijkerk-ne.com

http://helmholz-benelux.eu
https://www.turck.com/en/
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IoT-toepassingen beveiligen 
Voorgeprogrammeerd op de hardware

Met de komst van het Internet der Dingen is de bedreiging van het cybersecurity landschap gigantisch 

toegenomen over alle marktsegmenten. Beveiliging tegen dergelijke aanvallen is dan ook van 

essentieel belang. Dit kan met behulp van wachtwoorden, maar nog beter is beveiliging die diep in de 

hardware van de microcontroller zelf is vastgelegd.

Aanvallen kunnen serieuze gevolgen hebben voor IoT-
apparaten. Hun werking kan daardoor verstoord raken 
of erger nog, door nieuwe firmware kunnen ze zelfs een 
onderdeel gaan vormen van bijvoorbeeld een botnet voor 
het uitvoeren van diverse kwaadwillende acties. Bij veel 
IoT-apparaten wordt het binnendringen slechts beperkt 
door software-legitimatie, zoals wachtwoorden. Deze 
kunnen op verschillende manieren in handen vallen van 
hackers en vormen daarmee niet echt een gedegen bevei-
liging. Beveiliging in hardware, gekoppeld aan beveiligde 
identiteit, voorziet in een mechanisme dat veel veiliger is.

Diep in de hardware
Deze in de hardware vastgelegde beveiliging bestaande uit 
een geldige identiteit en toegangscodes voor het apparaat, 
kan alleen worden vastgelegd tijdens het fabricageproces 
door het inzetten van public key infrastructure (PKI) 
mechanismen. Bij PKI heeft elk apparaat een unieke 
persoonlijke sleutel die wiskundig is afgeleid van een 
betrouwbaar digitaal certificaat dat geheim wordt gehou-

den door de fabrikant. Deze persoonlijke sleutel wordt 
gebruikt voor het ondertekenen van een oproep om een 
apparaat als uniek te identificeren voor elke server die 
toegang heeft tot de bijbehorende publieke sleutel. De 
publieke sleutel is een publiekelijk zichtbare set van infor-
matie en het levert geen risico op als die sleutel door niet 
gemachtigde gebruikers wordt verspreid. In de context 
van een IoT-apparaat wordt de identiteit van het apparaat 
bepaald door het gebruik van een persoonlijke sleutel. De 
verwante publieke sleutel wordt gebruikt in protocollen 
die vaststellen dat de geclaimde identiteit geldig is. Deze 
identiteit kan tijdens de hele levensduur van het apparaat 
worden gebruikt voor het verifiëren van firmware updates 
die van toepassing zijn alsook voor de identiteit van het 
apparaat bij de toegang tot diensten op afstand. 
Als spil in elk willekeurig cryptosysteem mogen de com-
ponenten waarin de persoonlijke sleutels van het apparaat 
zijn opgeslagen niet kwetsbaar zijn voor fysieke aanvallen 
of uitlezen/overschrijven op afstand. In het ideale geval 
worden de geheime sleutels ondergebracht in een beveiligd 

element dat een geïsoleerde, beveiligde begrenzing vormt 
zodat de sleutels nooit kunnen worden ontmaskerd. Dit 
is geen eenvoudige opgave. Het ontwerp vereist verval-
singsbestendigheid en beveiliging tegen afluisteringsaan-
vallen, zoals zijkanaal analyse. Het adequaat beveiligen 
van de sleutel op deze manier vereist diepgaande kennis 
op beveiligingsgebied. Ook zal het ontwerpen van de 
IoT-toepassing meer tijd in beslag nemen. Deze verant-
woordelijkheid kan echter niet worden genegeerd, omdat 
het beveiligen van de sleutel van vitaal belang is voor het 
implementeren van een dichtgetimmerde beveiliging. 
Gelukkig zijn er voor fabrikanten beveiligingselementen, 
zoals de ATECC608 van Microchip, beschikbaar met de 
gewenste beveiligingsniveaus (zie afbeelding 1).
Alhoewel dergelijke componenten bestaan, blijven er 
problemen rond het gebruik van hardware-afgedwongen 
identiteitsbeheer. De noodzaak om de beveiligde identi-
teit op een zodanige manier toe te passen dat deze niet 
kan worden omzeild door een goed uitgeruste aanvaller 
bleek voor de meeste fabrikanten, systeemintegratoren 

 Cybersecurity
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en dienstverleners niet gemakkelijk te realiseren. De conventi-
onele benadering is om een beveiligingselement in hardware te 
configureren tijdens de fabricage met de geschikte persoonlijke 
sleutels. Echter, om logistieke redenen bij de toeleveringsketen 
wordt deze benadering in het algemeen voorbehouden aan 
grote series. Het programmeren van elke component met een 
eigen beveiligde identiteit maakt het fabricageproces klantspeci-
fiek: een kostbare aangelegenheid, mits dit proces kan worden 
afgezet tegen een grote serie, zodat de kosten per component 
nauwelijks worden beïnvloed. 
Het is nu echter mogelijk om de gewenste beveiligingselement-
configuratie goedkoop te leveren, zelfs bij een minimum bestel-
aantal (MOQ) van tien stuks die vooraf worden geconfigureerd 
en geprogrammeerd. Met dit model, dat wordt ondersteund 
door het Microchip Trust Platform, kan zelfs een simpele IoT-
bewakingscamera, gateway, airconditioner of overeenkomstige 
toepassing worden beveiligd door vooraf gegenereerde, appa-
raat-eigen certificaten die zijn vergrendeld binnenin een bevei-
ligingselement voor het inwerkingstellingsproces van autonome 
cloud verificatie. 

Inzetten van een toepassing
Omdat kleine tot middelgrote series nu kunnen beschikken 
over een goedkope manier om beveiligd identiteitsbeheer in hun 
apparaten te stoppen, is de volgende stap het configureren van 
het beveiligingselement op de meest geschikte manier voor de 
beoogde toepassingen. Dit is nodig omdat de component moet 
worden geprogrammeerd met de referenties en andere crypto-
grafische assets die worden gebruikt voor het specifieke verifica-
tiemodel. Naast de oorspronkelijke identiteit van de component 
kunnen er aanvullende persoonlijke sleutels en geheime codes 
zijn die moeten worden geïnjecteerd in het hardware element. 
Dat ze bijvoorbeeld niet zijn afgeleid van de hoofdsleutel, kan 
nodig zijn voor het verifiëren van toebehoren, periferie, inhoud 
van derde partijen en hosts op afstand zodat hun referenties 
afzonderlijk kunnen worden beheerd.
Het principe achter het beveiligingselement is dat het de toe-
gang controleert tot vitale hulpbronnen en fungeert als een test 
tegen ongewenste activiteiten, zoals pogingen om de door de 
fabrikant goedgekeurde firmware te vervangen door kwaadwil-
lende code die zal proberen om de geheime informatie die de 
component bevat te gebruiken om verdere aanvallen uit te voe-
ren. 
Een hoofdvoorwaarde om te garanderen dat aanvallers niet 
kunnen binnendringen om een component te herprogramme-
ren is het toepassen van een beveiligde opstartstrategie die, op 
zijn beurt, is beschermd door een beveiligingselement. Beveiligd 
opstarten garandeert dat het IoT-apparaat uitsluitend gemach-
tigde codes kan draaien. Onder beveiligde opstartcondities kan 
het apparaat uitsluitend codeblokken laden die zijn verknipt en 
ondertekend met een persoonlijke sleutel die in eigendom is bij 
de fabrikant. 
Wanneer de microcontroller codes wil laden van de opstart-
ROM, vraagt de microcontroller eerst om verificatie van de echt 
onveranderlijke publieke sleutel die wordt beheerd door het 
beveiligingselement. Alleen als die verificatie lukt, zal de MCU 
proberen om de code te laden. Als het apparaat een codeblok 
tegenkomt dat niet correct is ondertekend, stopt het met het 
laden van de gesaboteerde software en poogt terug te keren naar 
een door de fabriek geprogrammeerde toestand of, als dat niet 

mogelijk is, uit te schakelen. Zo lang de MCU bootloader code 
niet kan worden gewijzigd, omdat deze in ROM of beveiligd 
flashgeheugen is ondergebracht, kan de testfunctie zelf niet wor-
den omzeild.
Als de beveiliging van de kern op orde is, kunnen andere 
gebruikstoepassingen gemakkelijk worden toegevoegd, zoals de 
ondersteuning van op certificaten gebaseerde verificatie op ser-
vers op afstand, een hoofdingrediënt voor IoT-apparaten. Deze 
verificatie op afstand maakt gebruik van standaard protocollen, 
zoals Transport Layer Security (TLS) voor versleutelde commu-
nicatie en X.509, dat wordt gebruikt voor het beheren van digi-
tale certificaten die aangeven dat een apparaat of dienst echt is.
Onder de X.509-standaard refereren alle digitale certificaten 
terug naar een oorspronkelijk OEM certificaat via een hië-
rarchie van kindcertificaten. De informatie die de certificaten 
bevat voorziet in de middelen om de rechtmatige eigenaar van 
elk certificaat te identificeren en van daaruit de publieke sleutel 
te verkrijgen van het certificaat verderop in de hiërarchie zodat 
de handtekening van het onderliggende certificaat geldig kan 
worden verklaard. 
Wanneer een passend beveiligd IoT-apparaat communiceert 
met een server op afstand, gebruikt het de informatie in de bij-
behorende certificaten om aan te geven dat het om een geldige 
gebruiker van de dienst gaat. Aan de andere kant gebruikt de 
server zijn eigen set van certificaten om het apparaat mee te 
delen dat hij ook echt is. Zo lang het apparaat over de vereiste 
certificaten beschikt, is verificatie in beide richtingen gegaran-
deerd. 
In de context van het IoT kunnen digitale certificaten worden 
gebruikt voor het vereenvoudigen van het inwerkstellingsproces 
van apparaten wanneer ze voor de eerste keer worden ingescha-
keld en proberen om contact te maken met hun service provider 
over het internet. Dit wordt bereikt door het doorsturen van de 
noodzakelijke certificaten naar de servers wanneer het beveili-
gingselement eerst is geprogrammeerd, alsook de opslag van de 
certificaten die het apparaat zal gebruiken voor de verificatie van 
die servers in het element naast de oorspronkelijke persoonlijke 
sleutel van het apparaat. Als een voorbeeld van deze benade-
ring heeft Microchip gewerkt met functies van Amazon Web 
Services (AWS) om het mogelijk te maken dat elk ontwikkeld 
product dat het Trust Platform gebruikt hiermee in werking 
kan worden gesteld binnen AWS IoT-diensten. Ondersteuning 
voor standaard protocollen en certificatiesystemen betekent dat 
dezelfde technieken gemakkelijk kunnen worden ingezet met 
andere diensten in de cloud, zoals Microsoft Azure, alsook par-
ticuliere- en hybride-cloud infrastructuren. 
Een andere hoofdtoepassing voor IoT is om via de ether (over-
the-air; OTA) firmware updates naar IoT-apparaten te sturen. 
Deze updates voorzien in de mogelijkheid om kwetsbaarheden 
in de beveiliging te patchen zonder het risico dat de apparaten 
worden gecompromitteerd door het update proces zelf. Digitaal 
ondertekende updates, verzonden via OTA, kunnen op dezelfde 
manier worden gecontroleerd als de code die wordt getest tij-
dens het veilig opstarten voor verificatie voordat de update kan 
worden aangebracht. Eenmaal op zijn plaats moet de opgesla-
gen code ook nog beveiligde opstarttesten ondergaan als het 
apparaat herstart.
Andere gebruiksmogelijkheden zijn IP-beveiliging voor het 
controleren van de geldigheid van reserves en optioneel toebe-
horen, alsook de beveiliging van data van gebruikers, omdraaien 

van sleutels, en LoRaWAN-verificatie. Bepaalde fabrikanten 
kunnen klantspecifieke opties nodig hebben die buiten deze 
kerndiensten vallen. Anderen willen graag een lagere overhead-
benadering qua beveiliging voor de wat simpeler IoT-apparaten. 
Google Cloud IoT core machtiging vraagt bijvoorbeeld niet om 
het creëren van de volledige digitale certificaten. Deze dienst 
maakt gebruik van ‘JSON web tokens’ (JWT), die zijn afge-
leid van de oorspronkelijke persoonlijke sleutel die is opgeslagen 
binnenin de al eerder genoemde ATECC608B en die de plaats 
inneemt van een conventionele login via een wachtwoord. 

Trust Platform
De flexibiliteit voor het verwerken van deze verschillende toe-
passingen met lage aanloopkosten is mogelijk gemaakt door het 
Microchip Trust Platform en de ondersteuning voor een aantal 
verschillende engagement modellen. Het eerste model biedt 
klanten een gemakkelijke manier om apparaten van beveili-
gingsreferenties te voorzien, gebruikmakend van een default 
flow. In dit model worden de persoonlijke sleutel van het bevei-
ligingselement en de generieke certificaten gegenereerd tijdens 
de productie binnen een beveiligde fabriek van Microchip. De 
sleutel en certificaten blijven onzichtbaar tijdens het beveiligde 
programmeerproces, vastgelegd binnenin het beveiligings-
element waar ze veilig blijven tijdens transport. De afgeleide 
publieke legitimatiebewijzen kunnen worden doorgestuurd 
naar inwerkstellingsdiensten in de cloud of naar een LoRaWAN 
network join server. 
Omdat veel fabrikanten graag willen beschikken over een hoger 
en flexibeler verificatieniveau met de mogelijkheid om zelf cer-
tificaten aan te maken en te injecteren, gebaseerd op hun eigen 
verificatieketen, voorziet een tweede engagement model in een 
set van vooraf geconfigureerde toepassingen die de mogelijkheid 
bieden om deze acties automatisch uit te voeren. Nog grotere 
veranderingen zijn mogelijk in het derde engagement model. 
Bij deze benadering, zoals weergegeven in afbeelding 2, begint 
de klant met het bestellen van een onbeschreven beveiligings-
element. Met gebruikmaking van de door Microchip geleverde 
tools worden de programmeerstappen doorlopen, inclusief de 
XML die controleert of de persoonlijke sleutels en certificaten 
aan het beveiligingselement in Microchip’s beveiligde fabriek 
worden afgeleverd.

Tot slot
Alles overziend kan worden gesteld dat dankzij de meest recente 
ontwikkelingen in online tools en componenten voor op hard-
ware-gebaseerde beveiliging, bedrijven met projecten van elke 
willekeurige grootte nu een beveiligingselement kunnen imple-
menteren met hun IoT-apparaten. De obstakels die het moeilijk 
en prijzig maakten om beveiligingselementen te configureren 
en programmeren zijn verwijderd. Het proces heeft uiteindelijk 
tot het stroomlijnen van een compleet beveiligde leveringske-
ten geleid, waardoor beveiligingsmodellen voor het totale IoT-
ecosysteem kunnen worden geïmplementeerd.           •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel "IoT-toepassingen beveiligen"

www.microchip.com

Auteur: Xavier Bignalet, Microchip Technology

Afbeelding 1. In het beveiligingselement in Microchip’s Trust Platform is geheime 
informatie vastgelegd, zoals sleutels en certificaten die worden gegenereerd tijdens 
het productieproces binnen de beveiligde fabrieken van het bedrijf en die nooit worden 
vrijgegeven gedurende het beveiligde programmeerproces.

Afbeelding 2. Het proces voor het programmeren van een gedefinieerde persoonlijke sleutel. 
Nadat prototype en code een feit zijn, begint het programmeren met een sleutelceremonie 
en het aanmaken van de geheime codes. Nadat het testen van het prototype is afgerond, 
wordt de geheime informatie opgeslagen in het beveiligingselement.
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Een uiterst nauwkeurige afstelling van de regelkring in de aandrijving is een 
basisvereiste in vele machinetoepassingen – bijvoorbeeld assemblagerobots, 
storage&retrieval-machines en verpakkingsmachines. Dit is de enige manier om 
concurrerende machineprestaties te bereiken. 

Autotuning van aandrijvingen

Om deze exacte tuning te bereiken, moet de 
aandrijfspecialist veel tijd investeren tijdens de 
inbedrijfstelling. Door gebruik te maken van de 
autotuning-functie van Lenze, wordt de inbe-
drijfstellingstijd in de meest uiteenlopende toepas-
singen echter aanzienlijk verkort. Lenze heeft de 
meting van de regelkring van de motor en de instel-
ling van de regelkringparameters voor de servover-
sterkers van de Lenze i-serie geautomatiseerd en het 
proces aanzienlijk vereenvoudigd. De methode is 
geïntegreerd in de Lenze-autotuning. Afgezien van 

de servoversterker zijn geen extra meetcomponen-
ten nodig, omdat de aandrijving zelf als sensor fun-
geert tijdens de autotuning met de actuele waarden 
van de positie-encoder en de motorstroom. Na vol-
tooiing van de autotuning worden de instellingen 
van de regelkringparameters berekend en opgesla-
gen in de configuratie van de regelaar. Autotuning 
kan worden uitgevoerd met alle i950- en i700-ser-
vodrives die sindsdien zijn verkocht. Drives die eer-
der zijn geleverd, kunnen via een firmware-update 
worden uitgebreid met de autotuning-functie.        •

 productnieuws

Programmeerbare verdeelbox

Lenze BV
(073) 645 65 00
www.lenze.com

Voor systeemoplossingen voor stroomverde-
ling en besturing van functies voor mobiele 

machines en bedrijfsvoertuigen is Würth 
een gevestigd leverancier. De fabrikant heeft 
beide aspecten gecombineerd met als resul-
taat de CAN Box 8FR6, een compacte en 
slimme oplossing voor stroomverdeling 
en functiecontrole. De CAN Box 8FR6 is 
volledig programmeerbaar en biedt diverse 
diagnosemogelijkheden. Naast deze ver-
deelbox introduceert Würth Elektronik ICS 
ook de nieuwe softwaretools WEcontrol 
Designer en WE Flasher. De CAN Box 
8FR6 beschikt over een NXP 32-bit Cortex 

M4-microprocessor, biedt 128 kB RAM en 
512 KB flash en 2 kB F-RAM. De 17 × 14 
× 7 cm IP64-conforme box heeft acht zeke-
ring- en relaisuitgangen en zes high-side uit-
gangen en wordt gebruikt voor stroomver-
deling naar meerdere belastingen. Daarnaast 
zijn er acht analoge ingangen, vier digitale of 
frequentie-ingangen met schakelbare pull-
up weerstanden en twee CAN-bus interfa-
ces. Elke relaisuitgang is geschikt voor een 
belasting tot 15 A en elke high-side uitgang 
tot 2 A. De high-side uitgangen zijn allemaal 

PWM-compatibel, wat betekent dat ze ook 
kunnen worden gebruikt voor het dimmen 
van verlichtingssystemen. Alle in- en uit-
gangen, inclusief de acht relaisuitgangen, 
zijn stroomgevoelig. De relais bieden digi-
tale feedback van elke uitgang (NO/NC), 
waardoor diagnose van defecte zekeringen of 
bewaking van de relaisstatus mogelijk is.     •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

De DOP-100-serie HMI’s van Delta heeft 
een Cortex-A8 high-speed processor onder 
de motorkap en biedt een helder kleuren-LC-
display met hoog contrast. De HMI’s onder-
steunen meerdere netwerkfuncties, zoals FTP, 
e-mail, VNC bewaking op afstand en NTP 

voor cloud-toepassingen. Andere pluspunten 
zijn een intuïtieve parameterinvoer en diverse 
manieren om gegevens weer te geven, waar-
onder trendgrafieken en alarmelementen. De 
gebruiksvriendelijke bewerkingssoftware helpt 
bij het snel creëren van pictogrammen en het 
ontwerpen van intuïtieve monitoringscher-
men. De HMI communiceert niet alleen met 
PLC’s en regelaars van Delta, maar ook met 
apparatuur van Omron, Mitsubishi, Siemens, 
Beckhoff, Danfoss Lenze en Vipa.               •
InnoMotion Drive Systems
(0315) 257 267, www.innomotion.eu

HMI’s voor slimme productie

Disruptive Technologies maakt de kleinste 
draadloze sensoren voor IoT toepassingen. 
VARTA levert hiervoor batterijen van het 

model CR1216, die afmetingen hebben 
van 12 bij 1,6 mm. Doordat de sensoren 
weinig stroom verbruiken, kan de levens-
duur van de batterijen oplopen tot vijf-
tien jaar. Dit is mede mogelijk door een 
geringe zelfontlading. Dankzij een lage 
interne weerstand is een hoog kortdurend 
piekvermogen mogelijk.                        •
VARTA AG
+49 (7961) 9210
varta.com

VARTA levert batterijen voor kleinste 
draadloze sensor

http://vdltbpelectronics.com


-TOTAAL   •   NUMMER 7 - 2021 25

COLUMN

Smart!
Er wordt vrij vanzelfsprekend gesproken over smart 
industry, smart buildings en smart watches. Alles moet 
slim zijn tegenwoordig en dat klinkt dan als een was-
middelen reclame: dit vernieuwde middel overtuigt echt 
iedereen in heel Nederland.

Het is natuurlijk ook fijn om te horen dat je slim bent, 
maar wat betekent dat eigenlijk volgens de Dikke van 
Dale? De definitie die ik tegenkom zegt: schrander, vin-
dingrijk, scherpzinnig, met name in het bedenken van 
oplossingen. Dat klinkt zeker slim.

Volgens deze definitie is slimmigheid dus ook afhanke-
lijk van problemen. Sommige mensen noemen dat dan 
standaard uitdagingen, maar wat mij betreft is het niet 
erg om een probleem gewoon een probleem te noemen. 
De mensen die vroeger het wiel of vuur hebben uitge-
vonden, losten zeker problemen op. Slimme technologie 
volgens de definitie.

De actuele intelligentie wordt door chips gefaciliteerd, 
die met software en in een systeem zorgen voor functi-
onaliteit, die voorheen niet werd ingezet. Dat er tegen-
woordig wat lastiger aan chips te komen is, komt niet 
alleen door een grote honger naar intelligentie. We heb-
ben misschien ook wat minder slim naar de geopolitieke 
verhoudingen gekeken. Maar goed, als ik op dat terrein 
iets ga zeggen, dan houdt deze column al helemaal niet 
meer op.

Wat mij betreft gaat het nu vooral om de uitdagingen 
die we maatschappelijk zien en met slimme technologie 
wensen op te lossen. Ik bedoel dus niet het grote voor-
beeld van de koelkast, die vast kan stellen dat de melk op 
is en een paar pakken bij de supermarkt bestelt. Dat is 
geen probleem en daar hoef je dus ook geen schrander 
mens voor te zijn.

Als zelfs Boris Johnson verkondigt, dat we iets aan de kli-
maatproblemen moeten doen, dan ligt daar iets op tafel. 
Ik lees ook een interview met een Infineon-topman, dat 
er een ‘war for talent’ gaat plaatsvinden. Dat zijn speer-
punten. Laten we dan allerlei zaken slim aanpakken en 
slim maken, die de energietransitie mogelijk en toepas-
singen duurzamer maken. Met mensen die in een com-
plexe keten samenwerken en verstandig techniek kunnen 
toepassen.

Deze laatste zinnen klinken op zichzelf al moeilijk. Laat 
staan hoe je dat ervaart, als je het echt gaat doen. De 
oplossing is om de talenten die het goede voorbeeld 
geven de ruimte te geven. Heeft een groep bedrijven een 
slim gebouw neergezet, dat niet alleen het comfort en de 
functionaliteit heeft verbeterd, maar ook duurzaamheid 
realiseert … laat het horen.

Oftewel, als we met elkaar kunnen vaststellen, dat er 
gewoon dingen zijn opgelost, dan kunnen we die voor-
beelden volgen. Kijkend naar de resultaten natuurlijk. 
Echt slim zijn.

Paul Petersen
FHI, federatie van 
technologiebranches

 productnieuws

Kunststof vlinderkleppen hebben in de prak-
tijk bewezen dat ze in bijna alle opzichten 
beter presteren dan metalen vlinderkleppen; 
dit dankzij een hogere corrosiebestendigheid 
en een lager gewicht. De nieuwe generatie 
kunststof vlinderkleppen kan metaal nu ook 
qua kosteneffectiviteit verslaan. Metalen 
vlinderkleppen hebben last van slijtage ten 
gevolge van corrosie, vervuiling en lang-
durig gebruik. Hierdoor zijn deze kleppen 
snel aan vervanging toe. Het resultaat is 
meer uitval en meer vertraging in het pro-
ductieproces. Dit leidt uiteindelijk weer tot 
extra aanschaf- en installatiekosten en de 
noodzaak om een nieuwe metalen klep door 
een expert te laten installeren en inregelen. 
GF heeft de nieuwe vlinderklep type 565 

ontwikkeld als complete 
oplossing voor alle water-
gerelateerde applicaties. De 
565 lost alle typische pro-
blemen op die men onder-
vindt met metalen vlinder-
kleppen. Dankzij de hoge 
corrosiebestendigheid, de 
lange levensduur (en door 
efficiënter gebruik te maken 
van energie en hulpbronnen 
tijdens de productie) biedt 
de nieuwe Zwitserse vlin-
derklep een kosteneffectieve 
en duurzame oplossing voor 
een breed scala aan toepas-
singen. De nieuwe kunststof 

vlinderklep 565 is daarom een betere keuze 
dan een traditionele metalen vlinderklep. 
Hoogwaardige thermoplasten beschermen 
de vlinderklep tegen slijtage en corrosie, 
resulterend in een lange levensduur, zelfs 
onder zware omstandigheden.               •

Georg Fischer NV
(0578) 678 222
www.georgfischer.nl

Kunststof vlinderklep

OSRAM breidt zijn NanEye portfolio uit 
met de NanEyeM digitale camera module 

voor medische endoscopie. De module biedt 
een hoge resolutie in combinatie met de 
kleinst mogelijke afmetingen en is bestemd 
voor eenmalig gebruik. Dit sluit aan bij de 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de bron-
choscopie. Zo heeft de coronapandemie de 
vraag naar bronchoscopen voor eenmalig 
gebruik doen toenemen, wegens de hogere 
eisen met betrekking tot steriliteit bij onder 
andere coronapatiënten. Andere toepas-
singen voor deze kleine camera's zijn er 

OSRAM presenteert minicamera voor endoscopie 
in de urologische en nier-
endoscopie. De afmetingen 
van de NanEyeM bedragen 
slechts 1,0 bij 1,0 bij 2,7 
mm. De camera heeft een 
frame rate van 49 beelden 
per seconde.                 •
OSRAM Benelux
(010) 7501453
www.osram.nl

De PXIe-1090 van National 
Instruments is een PXIe-
chassis met twee slots. Het 
beschikt over een volledig 
hybride backplane met hoge 
bandbreedte om te voldoen 
aan de eisen van hoogwaar-
dige test- en meettoepassin-
gen, en is ontworpen voor 
gebruik in het laboratorium. 
De nieuwe PXIe-1090 is het 
kleinste en meest betaalbare 

chassis dat NI ooit heeft geproduceerd. De 
PXIe-1090 biedt de flexibiliteit, prestaties 
en softwareconnectiviteit die klanten van 
PXI verwachten, maar dan in een kleine en 
draagbare vormfactor. De belangrijkste spe-
cificaties: 2 PXIe (Gen3 x1)-slots met onder-
steuning voor koeling van 58 W per slot; 1 
PXIe Hybrid-slot, 1 PXIe-slot; 2 GB/s sys-
teembandbreedte; MXIe over Thunderbolt 3 
met daisy chain-ondersteuning; afmetingen: 
190 x 270 x 70 mm (2U hoog); universele 
AC-ingang (100...240 VAC, 50/60 Hz).      •

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

PXI Express-chassis met twee slots

Warmtebeeld Camera

Inductievrije vermogensweerstand

De HIKMICRO M30 draagbare warm-
tebeeld camera is speciaal ontworpen voor 
nauwkeurige temperatuurmeting. De M30 is 
uitgerust met een hoge resolutie thermische 
detector en een 8MP optische sensor. Het 
3,5-inch touchscreen toont beeld-in-beeld 
met een optisch en thermisch beeld dankzij 
de samenvoeging van beelden van beide soor-
ten sensoren. De HIKMICRO M30 camera 
biedt non-touch temperatuurmeting en geeft 
een nauwkeurige en gedetailleerde warmte-

beeldweergave voor onder andere elektronica 
toepassingen, elektrisch onderhoud, gebouw-
inspectie en HVAC inspectie. De thermische 
resolutie bedraagt 384 bij 288 pixels en het 
temperatuur meetbereik ligt tussen de -20 en 
+550 °C met een nauwkeurigheid van ±2 °C. 
De beeldfrequentie bedraagt 25 Hz.             •
Tooltronics
(088) 2916655
www.tooltronics.nl

De TGHD-serie weerstanden in 
SOT-227 behuizing bestaat uit platte 
100W-vermogensweerstanden die een 
luchtgekoeld koellichaam of waterkoeling 
nodig hebben om topprestaties te berei-
ken. Deze weerstanden worden aangebo-
den met snelkoppelingen of flywire-kabels. 
De TGHD-serie is een uitstekend alterna-
tief voor toepassingen zoals harmonische 
filters, overspanningsbeveiliging, dummy-
belastingen, hoogfrequente versterkers en 
nog veel meer. De weerstanden zijn ver-

krijgbaar in waarden con-
form E24 (gemodificeerd). 
Voor afwijkende waarden 
kan men contact opnemen 
met de leverancier. Enkele 
toepassingen: harmonische 
filters; snubberweerstan-
den; overspanningsbeveili-
ging; dummy-belastingen; 
gateweerstanden; automo-
tive applicaties; voedingen; 
HF-versterkers.                 •

AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com
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Voor het meten van de spanning en stroom van zonne-energie-installaties conform de nieuwe norm 
van 1500 V introduceert Fluke een nieuwe stroomtang. Deze heeft hoge veiligheidsspecificaties en is 
eenvoudig te gebruiken in overvolle combinerkasten voor zonne-energie. 

Stroomtang voor fotovoltaïsche installaties

 productnieuws

De Fluke 393 en 393 FC zijn de eerste true RMS-stroomtangen 
voor zonne-energie die voldoen aan CAT III/1500 VDC vol-
gens de nieuwste veiligheidsnorm voor stroomtangen IEC/EN 
61010-2-032:2019. De stroomtang kan tot 1500 VDC meten 
in vergelijking met standaardinstrumenten voor deze toepas-
sing, die beperkt zijn tot 1000 V. De Fluke 393 is de ideale 
keuze voor de installatie en het onderhoud van grootschalige, 
industriële en commerciële installaties voor zonne-energie. 
Door de mogelijkheid om snel, eenvoudig en nauwkeurig te 
meten, kunnen onderhoudstechnici PV-installaties draaiende 
houden. De uitdaging is dat schakelkasten voor zonne-energie 
vaak klein en vol zijn, waardoor het moeilijk is om meters aan 
te sluiten om metingen uit te voeren. De Fluke 393 voldoet 

aan deze uitdaging met een 25% dunnere bek dan eerdere 
Fluke-stroomtangen, waardoor het eenvoudiger en sneller is 
om metingen uit te voeren in krappe ruimtes. Het model 393 
FC kan worden aangesloten op Fluke Connect, zodat men 
geen handgeschreven aantekeningen meer hoeft te maken. Met 
Fluke Connect kunnen onderhoudsmonteurs en servicemede-
werkers waarden documenteren en deze met hun team delen. 
Er kunnen tot 65.000 gegevenspunten worden geregistreerd en 
verzonden.                             •
Fluke Nederland BV
(040) 267 51 00
www.fluke.nl

Membraanschakelaars die worden gebruikt 
in zeer gespecialiseerde HMI-toepassingen 
zoals in een industriële automatiseringsom-
geving of voor medische technologie, verei-
sen een diepgaande ervaring bij ontwikke-
ling en ontwerp. De membraanschakelaar 
is al vele jaren een beproefde oplossing voor 
invoersystemen en is onvervangbaar in 
veel industrieën. Er worden alleen gekwa-
lificeerde materialen gebruikt die de hoog-
ste kwaliteit garanderen en aan alle eisen 
voldoen. De membraanschakelaars van 
Schurter zijn vervaardigd met behulp van 
de modernste productietechnologie en vol-

doen aan de hoogste industriële en medi-
sche normen.               •

Schurter Electronics BV
(0523) 281 200, www.schurter.nl

HMI-membraanschakelaars
Voor de veilige bewaking van beschermde 
ruimtes biedt Pilz een nieuwe sensor voor 
het radarsysteem PSENradar aan: de radar-
sensor PSEN rd1.2 kan worden gebruikt 
voor de veiligheidscategorie cat. 3/PL d en zo 
ook robottoepassingen veilig beschermen. In 
combinatie met de eveneens nieuwe evalua-
tieeenheid PSEN rd1.0 I/O PS ETH kan het 
radarsysteem nu bovendien nog eenvoudiger 
in bestaande toepassingen worden geïnte-
greerd, hetgeen de inbedrijfstelling optima-
liseert. Het veilige radarsysteem wordt overal 
gebruikt waar opto-elektronische sensoren 
aan hun grenzen komen. Vooral onder zware 
gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld in de 
houtverwerkende industrie, de mineraal- en 
staalverwerkende industrie, de zware indus-
trie en in de transport- en logistieke sector, 
vormt PSENradar samen met de configu-
reerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een 
veilige totaaloplossing voor de bewaking 
van beschermde ruimtes – inclusief con-
formiteitsbeoordeling. De evaluatie-een-

heid PSEN rd1.0 I/O PS ETH in het vei-
lige radarsysteem biedt naast de bestaande 
interfaces ook een Ethernet- en Profisafe-
interface. Zo kan het radarsysteem veelzijdig 
in bestaande toepassingen worden geïnte-
greerd. Bovendien kunnen er meer zonesets 
worden gegenereerd. Dit vereenvoudigt het 
configureren en zorgt daardoor voor een 
hogere beschikbaarheid van de installatie.   •

Pilz
(0347) 320 477
www.pilz.nl

Radarsensor met evaluatie-eenheid

Blikseminslag en de daarmee gepaard gaande 
kortstondige overspanning op stroom-, tele-
foon- of antennekabels kunnen elektrische en 
elektronische apparaten ernstig beschadigen 
en in het ergste geval zelfs brand veroorzaken. 
Elektro-installateurs kunnen de nieuwe combi-
afleiders type 1+2+3 van Phoenix Contact 
gebruiken om gebouwen met of zonder externe 
bliksembeveiliging effectief te beveiligen tegen 
de gevaren van overspanning. Dankzij de uni-
versele vergrendeling met een universele beves-
tigingsvoet zijn de toestellen zonder verdere 
aanpassingen veilig en zonder gereedschap op 
zowel 5 mm- als 10 mm-railsystemen te mon-
teren. Het is aan te bevelen om gebouwen met 
een extern bliksembeveiligingssysteem veilig 
en eenvoudig te beveiligen tegen overspan-
ning met een combi-afleider (type 1+2+3), 
gemonteerd op het railsysteem voor de meter. 
Deze zorgt voor de zogenaamde grove beveili-
ging. Afhankelijk van de eisen zijn de model-
len FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 (voor TN-S 
en TT-systemen, 3+1-systeem) en FLT-SEC-
ZP2-3C-255/12.5 (voor TN-C-systemen, 
3+0-systeem) geschikt. Bij gebouwen zonder 
externe bliksembeveiliging gaat men ervan 
uit dat deze niet direct door de bliksem wor-
den getroffen. Indirecte blikseminslagen in de 
bodem of in het elektriciteitsnet kunnen ech-

ter ook aanzienlijke 
schade veroorzaken 
door overspanning. 
Voor dit scenario 
is ook een combi-
afleider (type 1+2+3) 
aan te bevelen. In 
dit geval alleen een 
model met een lagere 
ontladingscapaciteit, 
aangezien grotere 
bliksemstromen niet 
te verwachten zijn. 
Voor deze toepas-
sing biedt Conrad de 
modellen FLT-SEC-
ZP2-3S-255/7.5 
(voor TN-S en 
TT systemen, 3+1-systeem) en FLT-SEC-
ZP2-3C-255/7.5 (voor TN-C systemen, 
3+0-systeem) aan. De combi-afleider heeft een 
mechanische statusweergave en is met slechts 
één handbeweging uit te breiden met een 
potentiaalvrij meldcontact en in het gebouw-
beheersysteem te integreren (ook achteraf).    •
Conrad Electronic Benelux BV
(088) 428 54 90
www.conrad.nl

Overspanningsbeveiliging voor 
gebouwinstallaties

http://ave-nl.com
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De nauwsluitende, eenvoudig te monteren 
kabeldoorvoeren uit het KES-E programma 
van Conta-Clip bieden plaats aan maximaal 
35 kabels of leidingen met verschillende dia-
meters. Met de nieuwe KES-E-R kabeldoor-
voeren kunnen kabels snel en veilig worden 

Kabeldoorvoeren voor gereedschapsloze montage

Het assortiment MagI3C-
FDSM-voedingsmodules 
met 36 V ingangsspan-
ning is uitgebreid met een 
versie met 12 V uitgangs-
spanning. De voedingsmo-
dule in SIP-3-behuizing 
vormt een kosteneffectieve 
oplossing die voldoet aan 
de eisen die de werkelijke 
spanningstransiënten van 
een 24-V industriële voe-
dingsarchitectuur stellen. 
De nieuwe module heeft 
een ingangsspannings-
bereik van 16...36 V en 

levert een vaste uitgangsspanning van 12 
V bij een maximale stroom van 1 A. De 
MagI3C voedingsmodules uit de FDSM-
serie zijn volledig geïntegreerde DC/
DC-converters met vaste uitgangsspan-
ning. De modules bevatten alle benodigde 
componenten (controller, spoel en in-/
uitgangscondensatoren) en zijn beveiligd 
tegen thermische overbelasting en kort-
sluiting. Aangezien er verder geen externe 
componenten nodig zijn, hoeft er eigenlijk 
niets ontworpen te worden. De voedings-
module biedt een rendement van onge-
veer 95% waar de lineaire uitvoering een 
rendement van ongeveer 50% haalt. De 
standaard THT-behuizing garandeert een 

eenvoudige montage en is pin-compatibel 
met de L78xx lineaire regelaars.             •
Würth Elektronik
(073) 629 15 70
www.we-online.com

Voedingsmodules vervangen L78xx

doorgevoerd in schakel-
kasten of machinebehui-
zingen. De platen worden 
eenvoudig met de hand in 
de voorbewerkte openingen 
gedrukt. De binnenste, elas-
tische afdichtingslip van de 
plaatdichting bolt op aan de 
binnenzijde van de plaat en 
zorgt zo voor een veilige en 
trillingsbestendige bevesti-
ging. Om kabels of slangen 
in een behuizing door te voe-
ren, doorboort de gebruiker 
eenvoudig het membraan 
op een van de gemarkeerde 

punten en duwt de kabel of slang er door-
heen. De nieuwe KES-E-R kabeldoorvoeren 
zijn leverbaar in zeven A- en zeven B-versies 
voor kabels en pneumatische slangen met 
diameters van 1 tot 22,5 mm. De A-versies 
zijn geschikt voor wanddiktes van 1,5...2,5 
mm, de B-versies voor 2,5...4 mm. De ver-
schillende versies bieden plaats aan maximaal 
35 kabels of leidingen. De kabeldoorvoeren 
zijn IP54-beschermd tegen stof en spatwater 
en zijn geschikt voor omgevingstemperaturen 
van –40 °C tot +90 °C.                •
Conta-Clip Nederland BV
(0495) 566 046
http://conta-clip.nl

In het assortiment van Omron Electronics 
Components Europe zijn twee nieuwe, vol-
ledig afgedichte miniatuurmicroschakelaars 
opgenomen die een uitzonderlijk compacte 
en flexibele oplossing bieden voor toepas-
singen die zijn blootgesteld aan vochtig-

heid of stof. De D2GW 
en D2AW zijn ideaal voor 
automaten, slimme meters, 
EV-laadstations, beveili-
gingssystemen, HVAC-
apparatuur, witgoed en 
soortgelijke toepassingen 
waar ruimte schaars is. De 
nieuwe Omron D2GW is 
volledig afgedicht tot IP67; 
het werktemperatuurbereik 
loopt tot 85 °C. Hij valt 
op door zijn uitzonderlijk 
kleine formaat (8,3 x 6,5 x 
5,3 mm). Omron biedt de 
D2GW aan in een breed 

Miniatuurschakelaars voor vochtige of stoffige omgevingen
scala aan stijlen, met verschillende mon-
tagemogelijkheden, actuatoren en aanslui-
tingen ten behoeve van flexibele toepas-
singsmogelijkheden. De opties omvatten 
press-fit terminals om soldeerloze PCB-
installatie mogelijk te maken, evenals sol-
deeraansluitingen, PCB-aansluitingen en 
aangegoten draadaansluitingen. De D2GW 
heeft een symmetrische vorm met de druk-
knop in het midden, waardoor hendels in 
beide richtingen kunnen worden toege-
voegd.                •
Omron Electronics BV
(023) 568 11 00
www.industrial.omron.nl

De TeSys Deca-serie is een 
nieuwe serie motorstar-
ters van Schneider Electric. 
De serie is gebaseerd op de 
originele TeSys GV2~3 en 
TeSys D motorstarters en 
komt tegemoet aan de eisen 
van machine- en paneel-
bouwers. De nieuwe serie 
biedt industriële gebruikers 
een duurzamere, robuus-
tere en gebruikersvriendelij-
kere oplossing met een reeks 
nieuwe technische eigen-
schappen. De naam van de 
nieuwe TeSys Deca-serie is 
afgeleid van de bestaande 
TeSys D-contactoren; de 
serie biedt een aantal nieuwe 

functies en verbeterde technische eigenschap-
pen. TeSys Deca-contactoren hebben een 
certificering voor hittebestendigheid. Ze vol-
doen aan de EN60335-1-norm voor elektro-
huishoudelijke toepassingen, die ook steeds 
meer gevraagd wordt in de HVAC-industrie. 
De nieuwe contactoren zijn betrouwbaar en 
snel te installeren dankzij de gepatenteerde 
EverLink-aansluitingen (≥ 40A) en de intro-
ductie van multistandaard schroeven (≤ 38A). 
Deze multistandaard schroeven zijn com-
patibel met alle schroevendraaiers, inclusief 
Phillips en Pozidriv. De TeSys Deca-serie biedt 
bovendien met een 1mA-schakeling een hoge 
contactbetrouwbaarheid voor alle mogelijke 
toepassingen. Met TeSys Deca introduceert 
Schneider Electric een generatie motorstarters 
die te gebruiken is voor niet alleen eenvou-
dige elektrische toepassingen maar ook voor 

de zwaarste industriële applicaties. TeSys Deca 
dekt alle belangrijke motorvermogens, van 3,7 
kW tot 75 kW. Daarnaast biedt het oplossin-
gen voor het TeSys Micra-aanbod, dat vermo-
gens kleiner dan 3 kW dekt, en het nieuwe 
TeSys Giga-aanbod, dat vermogen boven de 
75 kW bestrijkt.                •

Schneider Electric
(023) 512 41 24
www.schneider-electric.nl

Motorstarters

http://micro-epsilon.com/eddy
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In combinatie met de overbelastingkarakte-
ristiek bij constante stroom maakt dit deze 
voedingen geschikt voor zowel capacitieve als 
inductieve belastingen. De voedingen heb-
ben bovendien een lage inschakelstroom. De 
DRB driefase-voedingen zijn geschikt voor 
een breed scala aan toepassingen, waaronder 
traditionele schakelkasten, gedecentraliseerde 
machines en industriële systemen, alsmede 
apparaten voor informatie- en communica-
tietechnologie. De voedingen zijn onderge-

bracht in een robuuste metalen behuizing, 
die met afmetingen van 55 mm breed, 129 
mm hoog en 138,2 mm diep ruimte bespaart 
op de DIN-rail voor andere componenten. 
De voedingen hebben een breed ingangs-
spanningsbereik van 350...575 VAC. Het hoge 
rendement tot 94% en een standby-verbruik 
van minder dan 2,3 W zorgen voor een laag 
energieverbruik. De isolatiespanning tussen 
in- en uitgang bedraagt 3.510 VAC, tussen 
ingang en aarde is dat 2.210 VAC, en tussen 

De TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met uitvoeringen met 
een driefase AC-ingang. De nieuwe modellen met 12 V-, 24 V- of 48 V-uitgang zijn 
verkrijgbaar voor uitgangsvermogens van 120 W of 240 W en kunnen gedurende 
twee seconden een piekvermogen leveren van 144 W respectievelijk 288 W. 

Compacte driefase DIN-rail 
voedingen

 productnieuws

uitgang en aarde 1.390 VAC. De DRB-voedingen zijn convectie gekoeld en kunnen 
werken bij omgevingstemperaturen tussen –25 °C en +70 °C, waarbij vanaf 55 °C 
rekening moet worden gehouden met derating.                •
BMF System Parts BV
(040) 851 21 70
www.bmf-systemparts.com

De X10 van Horner Automation maakt 
deel uit van de Micro OCS-serie embed-

ded I/O-controllers. Al deze HMI-PLC´s 
zijn voorzien van een krachtige interne 
PLC, aanraak-operatorinterface, LAN en 
serieel netwerk en hebben digitale en ana-
loge I/O aan boord. Met de toevoeging 
van de X10 OCS-controller heeft Horner 
Automation een veelzijdig en complemen-
tair product ontworpen. In de markt van 
scherp geprijsde alles-in-één controllers 
biedt de web-compatibele X10 veel moge-
lijkheden. Naast het besturen van machi-
nes en installaties kan hij ook data com-
municeren en loggen. De X10 is geschikt 

voor toepassingen in een breed scala van 
industrieën. Met zijn snelle processor 
en grote, intuïtieve gebruikersinterface 
breidt hij de mogelijkheden van de reeds 
bestaande X2-, X4- en X7-producten ver-
der uit. De X2 is een low-cost HMI-PLC 
met 2,2 inch LC-display en toetsen, de X4 
en X5 hebben een 4,3 inch- en de X7 een 
7 inch-kleurendisplay met aanraakfunc-
tionaliteit. Om de nieuwe Horner OCS-
controller zo breed mogelijk toepasbaar 
te maken, is de X10 ontworpen met een 
doordachte interne I/O-configuratie die 

veel toepassingen ondersteunt. Voor toe-
passingen in de proceswereld bevat de X10 
meerdere analoge in- en uitgangen, met 
ondersteuning voor 4...20-mA-signalen 
en RTD-temperatuursensoren. Als de 
ingebouwde I/O niet genoeg is voor een 
specifieke toepassing, kan deze eenvoudig 
uitgebreid worden via Ethernet, Modbus/
TCP, CANbus of RS-485.            •
Duranmatic BV
(078) 653 18 71
www.duranmatic.nl

Controller met geïntegreerde I/O en aanraakfunctionaliteit

http://sps-exhibition.com
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Wat doet ‘overshoot’ in de meet- en 
regeltechniek
(Of: “Is de natuur afhankelijk van de mens of juist niet?”)

Overkomt het u ook wel eens dat u iets opzoekt om te ontdekken dat er ook een andere 
betekenis bestaat voor de term waarover u informatie zoekt? Mij overkwam dat recentelijk. 
Voor een idee over meet- en regeltechniek zocht ik het Nederlandse woord voor ‘overshoot’. 
Omdat ik zelf meet- en regeltechniek gedoceerd heb gekregen van een (gelukkig) Engels 
sprekende Griek heb ik de Nederlandse term nooit geleerd. Via Google ontdekte ik dat deze 
‘doorschot’ is, iets waarbij ik dan weer geen gevoel heb….

Al zoekende zag ik een aantal verwijzingen naar ‘Overshoot Day’, misschien bij u bekend? 
Dit blijkt een berekende dag van het jaar te zijn waarin de mensheid alle natuurlijke grond-
stoffen die de aarde in één jaar kan produceren geconsumeerd heeft. U kunt dan denken 
aan schoon drinkwater, schone lucht, voedsel en energie. Voor dit jaar ligt deze berekende 
datum, 29 april, al weer achter ons. Een snelle scan door het Internet levert helaas niet veel 
informatie over deze berekening en zijn foutmarge. Gevoelsmatig kan ik me wel voorstellen 
dat wij met z’n allen per jaar meer consumeren dan de natuurlijke hulpbronnen van de aarde 
kunnen opbrengen en ook dat dit break-even point elk jaar vroeger zal vallen. 
De basisgedachte die hieraan ten grondslag ligt heeft zeker waarde. De resultaten van onze 
overmatige consumptie zien we terug in de klimaatverandering en overmatige stikstof 
bemesting van natuurgebieden.

Laten we de klimaatveranderingen eens meet- en regeltechnisch onder de loep nemen. 
Afgezien van een nog een paar diehard ontkenners is het inmiddels aannemelijk dat er iets 
aan de hand is met de temperatuur van de aarde. Gletsjers en ijsbergen verdwijnen letterlijk 
als sneeuw voor de zon en ook in Nederland ontdekken we dat de temperatuur stijgt en het 
klimaat verandert.
Als we de aarde als één groot meet en regelsysteem zien dan kunnen we ons dit indenken als 
een hele grote verzameling van regel systemen die onderling verbonden zijn. Vereenvoudigd 
is dit voor te stellen als alle temperatuur regelingen van een groot gebouw. Vaak kunnen de 
verschillende binnenruimtes op eigen temperaturen ingesteld worden. Betrekken we hier de 
buiten temperatuur, de zon inval, afkoeling door windstromen aan buitenzijde en de interne 
temperatuur stijging tussen beneden en boven (door opstijging van warme lucht)  bij dan 
wordt het totale plaatje best complex.
Helaas regelen de temperatuur regelingen nooit ideaal, de gewenste temperatuur wordt veelal 
slingerend (overshoot) om de gewenste waarde bereikt. Mede hierdoor valt het niet mee om 
in grote gebouwen voor iedereen een aangename temperatuur te realiseren.

Als we dit op de aarde projecteren geeft dit een complex plaatje van een veelheid aan regelsys-
temen. Je kunt voor elk geografisch gebied een eigen regelsysteem voorstellen met daarboven 
op nog heel veel regelsystemen. Samen verwerken die dan de effecten van de temperatuur 
stijgingen. 
Dit lijkt me een aardige verklaring voor de extremen waar de weerkundigen ons voor waar-
schuwen. Al die verschillende regelsystemen hebben zo hun eigen overshoot en leveren zo 
voor ons kortstondig veel warmte/kou of droogte/regen.

Voor moeder natuur (de aarde) zelf maakt dit niets uit, die heeft wel erger meegemaakt, val-
lende meteoren, vulkaan uitbarstingen en andere dramatische verschijnselen. 
Ook al vinden we ons zelf nog zo belangrijk, de natuur is echt niet afhankelijk van ons men-
sen, maar hoe je ook wendt of keert, wij mensen zijn en blijven afhankelijk van de natuur.

We gaan dus een spannende tijd tegemoet, de natuurlijke regelsystemen zijn al hard aan het 
werken om onze invloed op de natuur naar een nieuw evenwicht om te zetten. Met z’n allen 
hebben we er nog geen flauw idee van hoe dit complexe regelmechanisme in elkaar steekt.

Het lijkt dus wel verstandig om te proberen een verdere temperatuur stijging te voorkomen 
en ons in te stellen op nog een aantal heftige overshoot’s van moeder natuur.

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl
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Rijgklemmen met push-in aansluiting

Compacte motor/drive-combinaties

Het programma rijgklemmen met push-
in aansluiting voor aders van 2,5 mm2 van 
Conta-Clip is uitgebreid met PIKD drie-
etage initiatorklemmen en meerdraads rijg-
klemmen. Dankzij de push-in aansluiting 
kan de draad gemakkelijk en snel zonder 
gereedschap worden ingestoken. De PIKD-
serie is ontworpen voor een nominale span-
ning van 500 V en een nominale stroom 
van 20 A. De klemmen zijn bestand tegen 
een nominale overspanning van 6 kV. Ze 

voldoen aan overspanningscategorie III en 
vervuilingsgraad 3. De compacte rijgklem-
men zijn 5,1 mm breed, 56,2 mm hoog en, 
afhankelijk van het model, 86 mm of 102 
mm lang. Door hun slanke en hoge vorm 
en draadinvoer vanaf de bovenzijde kan de 
beschikbare ruimte in schakelkasten opti-
maal worden benut. Er zijn meerdere model-
len leverbaar voor verschillende signaal- en 
stroomverdelingsscenario's: PE-klemmen, 
klemmen met verticaal aangesloten etages 
voor spanningsverdeling en gecombineerde 
PE- en doorvoerklemmen. Speciale kortere 
uitvoeringen met een kleiner aantal contac-
ten worden geleverd met dezelfde hoogte om 
uniforme aansluitniveaus in krappe installa-
tiesituaties mogelijk te maken.             •
Conta-Clip Nederland BV
(0495) 566 046
www.conta-clip.nl

Aan de geïntegreerde motor/drive-oplos-
singen van B&R zijn twee uiterst compacte 
varianten toegevoegd. Deze zijn uitgerust 
met krachtige processoren en zijn hier-
door perfect voor toepassingen waarbij 
nauwkeurige synchronisatie en positione-
ringsprecisie benodigd zijn. Dankzij deze 
nieuwe varianten is de ACOPOSmotor nu 
verkrijgbaar in een vermogensbereik van 
283 W tot 2,3 kW. Een krachtige processor 
in de ACOPOSmotor verzekert cyclustij-
den van 50 µs voor stroom-, snelheids- en 
positieregeling. Daarom is ACOPOSmotor 
de beste keuze voor uiterst dynamische 
processen waarbij snelle bewegingen met 
een onberispelijke precisie moeten worden 
gesynchroniseerd. Dit opent nieuwe toe-
passingsmogelijkheden voor deze motoren 
in sectoren zoals de print- en verpakkings-
industrie. De nieuwe ACOPOSmotoren 
bieden een zeer hoge koppeldichtheid. 
Hierdoor kan er een aanzienlijk kleinere 
flens gebruikt worden, terwijl tegelijker-

tijd de vermogensdichtheid met 12% toe-
neemt. De kleinste ACOPOSmotor heeft 
een flens van 60 mm bij een totale lengte 
van slechts 125 mm. Zo is het moge-
lijk om compactere machines te bouwen 
die minder vloerruimte innemen. De 
ACOPOSmotor werkt binnen een span-
ningsbereik van 24 tot 58 VDC; er is een 
ruime keuze aan overbrengingen.             •

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

De MLX75026 van Melexis is een AEC-
Q100 gekwalificeerde QVGA time-of-
flight sensor. Door de integratie van een 
infrarood-banddoorlaatfilter is het niet 
langer nodig een apart banddoorlaatfilter 
te gebruiken, wat het ontwerp en de fabri-
cage vereenvoudigt en tevens de keuze aan 
passende IR-geschikte lenzen vergroot. 
De MLX75026 is gericht op toepassin-
gen in de auto-industrie, zoals monitoring 
van de bestuurder, in-cabin monitoring, 
betrouwbare herkenning van gebaren voor 
HMI-systemen, veiligheidstoepassingen 

met betrekking tot het activeren van air-
bags, het aanpassen van de head-up dis-
play (HUD) aan de hoofdpositie van de 
bestuurder en industriële toepassingen, 
zoals automatisch geleide voertuigen, 
liftcabine-ingangen en cobots. De inpas-
sing van het juiste IR-banddoorlaatfilter 
is niet eenvoudig. De doorlaatband moet 
worden aangepast aan de belichting en het 
filter moet licht van een breed invalsgebied 
accepteren met een minimale spectrale 
verschuiving (optisch hard filter). Dit ver-
gemakkelijkt het gebruik van ToF-lenzen 
met groot diafragma. Melexis is momen-
teel de enige fabrikant van ToF sensoren 
die deze optie aanbiedt. De MLX75026 
met IRBP-filter heeft een QVGA-resolutie 
(320 x 240 pixels) en ondersteunt 940nm-
verlichting. De sensor is configureerbaar 
via een I2C-interface en heeft een CSI-2 
seriële interface voor data-uitvoer.           •
Melexis
+32 13 670 795
www.melexis.com

Time-of-flight sensor met QVGA-resolutie en 
IR-banddoorlaatfilter
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Soms is een RFID-vraagstuk zo simpel 
dat een eenvoudige en betaalbare leesunit 
volstaat. Met de units uit de nieuwe serie 
RFH5xx komt SICK daaraan tegemoet. De 
leesunit is inzetbaar in tal van applicaties. 
Bijvoorbeeld voor de identificatie van werk-

Kostenefficiënte RFID-leesunits voor zeer korte afstand
stukdragers in handling- en 
assemblagelijnen, voor de 
identificatie van tools en 
verwisselbare onderdelen in 
machines en voor de iden-
tificatie van hangers in de 
textielindustrie. SICK heeft 
de RFH5xx speciaal ont-
worpen om transponders te 
kunnen identificeren op zeer 
korte afstand, namelijk min-
der dan 60 mm. Daarnaast 
is de RFH5xx serie com-

pact, onderhoudsarm. De leesunits maken 
gebruik van RF-communicatie. Daardoor 
zijn ze bestand tegen slijtage en vuil. Dit 
maakt ze nagenoeg onderhoudsvrij wat van-
uit kostenoogpunt een groot voordeel is. De 
units zijn er in drie uitvoeringen. Tot slot 
zorgt de IO-Link interface ervoor dat de 
units in vrijwel elk veldbussysteem kunnen 
worden geïntegreerd.                         •
SICK B.V.
(030) 204 40 00
www.sick.nl

MultiControl van Interroll 
kan nu ook worden 
gebruikt voor geautoma-
tiseerd pallettransport. 
Toegepast in combinatie 
met het Modular Pallet 
Conveyor Platform (MPP) 
verenigt en vereenvoudigt 
deze oplossing de besturing 
van 400 V en 48 V/24 V 
aandrijvingen. Dit vermin-
dert de planning- en instal-
latie-inspanningen voor 
materiaalstroomprojecten 
aanzienlijk. Afhankelijk van 
de eisen van de klant kun-
nen systeemintegratoren er 

een brede range geautomatiseerde appli-
caties mee implementeren; van autonome 
plug-and-play pallettransportbanden zon-
der PLC tot complexe toepassingen in de 
Industrie 4.0 omgeving.
De nieuwe MultiControl kent een multi-
protocol besturing (PROFINET, EtherNet/
IP en EtherCAT), waarmee tot vier aandrij-
vingen op veldbusniveau kunnen worden 
geïntegreerd en bestuurd. Met de geïnte-
greerde transportlogica van Interroll zijn 
bijvoorbeeld autonome en stuwdrukvrije 
pallettransportbanen zonder PLC moge-
lijk. Desgewenst kan de MultiControl op 
een PLC worden aangesloten om de actu-
ele bedrijfsdata van de transportinstallatie 
centraal in real time op te vragen, of om de 

materiaalstroom door maatwerkprogram-
mering aan te passen aan specifieke klant-
wensen.                •
Interroll Fördertechnik GmbH
(0522) 242 221
www.interroll.nl

Interroll breidt Modular Pallet Conveyor Platform uit

De nieuwe dynamische referentie diffuse sen-
sor DRT25C.R van Leuze detecteert foutloos 

diverse in folie verpakte fles- 
en blikverpakkingen. Hij 
gebruikt de transportband als 
referentie. Door detectie die 
niet afhankelijk is van objecten 
zijn ook bij productwisselin-
gen geen aanpassingen nodig. 
De detectie is objectonafhan-
kelijk en betrouwbaar. De 
DRT25C.R detecteert zes-, 
acht- en multipacks, ongeacht 

of ze transparant zijn of bedrukte folie hebben. 
Deze sensor is zijn gebaseerd op de innovatieve 
CAT-technologie (Contrast Adaptive Teach), 
die een nieuw werkingsprincipe voor binaire 
schakelsensoren mogelijk maakt. Deze senso-
ren van Leuze verwijzen niet naar het object 
zelf maar naar de transportband.                     •
Leuze Electronic BV
(0418) 653 544
www.leuze.com

Betrouwbare detectie van multipacks

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